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 دما عطا ل فاعل |
 أ عيصاتم ةينصاامأ ٠
 ل محيورتلا مي

 ارماقالإ نإ صاقدتنأ : 4
 ١ كربلا يربح ا!

 | |مميمرتوأ هيصرتدإ 1 |



 أ لو 2 !للو

 نيلودرمأ نيلوزرم



5 

 | بارع الخ سا فمأ | باص
 أهملا | هن



 ام

 كارشانا | | كدشانا لات | ب

 هلا || هنناب ولحم | دولتم
2 . 5 ٠ 

 واش | داس سشالا| سرا

 برع | بلا سرشالا | سرشا

 برع | برعلا . ةيزجلا | ريا

 حونب | عون عص | ٠١ | نءلولل | تلؤؤملا

 مجيواعمأ ةبواعللإ عارتجلالا | ءارتجلال



 أدومل | |دوعث

 و ححاوح مراوح 5|

 ه | | كلمل | كلل | | عا

 1 ةيفنحلا اةيفنح| اهأ «

 2 أ ةيانك جعاضفكا )| م

 م||اذه | ةنه|إ |١ جرم

 ١ ه٠ | (ممتاضخ امهافلحا ه| 2|

 نقف ل مي | ا | لاوس (:لاوسا)

 اديعزبريزن ديعيبزبا /# | < | |نيبوُؤلا هيسوبلا | | عجرم
1 ْ ْ ِ : 

 هلاس | ةلاسإ مه | ها| |[ثتيرض |برخإ| ه]|

 تيضالا [نييضاملا ما ء|| تلاه | ادهإ مأ م6

 نييلعلا | نيبعلا| رس | مهرب |نيئلانانإ نسنلا

 مرخأ | كعس ةعب

 دوم [|سسوم| مث أ ن6 جحراعص م رامص م1 عه

 مها ها اعيش اهي 1غ علا ١ نقال( تملا



 ك2 7
 مه

4 

04 

0 

 ٍْ ترهذ بهذ

 ع
 ثارعلا | تارهلا

 عبيصملا حبصنلا

 مهتوماب | موموي

 مهومأس أديوماس

 ميسوم ا
 8 صهيفلا

 اوبنع مثوبزع

 اهرب | يو زفت
 فاس

 داحبالا الكاك

 و04

0 

 اذهطضا اهلنا

 هبي | هبويد

 الرصا ارم أ

 ريباخلاب | ججارحاب

 مده |مدمت
 ةنازخ | دنازخلا

 ات
 قوثوم |نيقوثوم

 ام م

 اهوحم |اهبوحم

 اًحاضيا | اجاضيا

 كتاذ | اذه

 العرق | ةعرق

 ليكجلالا | ليخبال

 اوقوشن | اوقوشلا
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 نو

* 

 «٠

77 

 رابخالب | ةينلبأ م

 مت سان مال تملا1: | ه

 مالبسا مالسا /

 ىراولاق ع فرولاووعأ ١

 | نعت | نكيإ ١

 نلضتت | لصم| ١/

 قطاربما | روطابما ص

 تا وك

 ماو : و ]| 8 ل

 تي اح اح أ ١)

 أتعاش فعاض ناك

 مهيلع | مهيلع

 رصم | رصلا

 انيارف | انارف

 قميضملا| قيتضتلا

 قوثوللا |ةقوثوملا

 امغورخ امهوزجكي

 (ةاوتودعاضب اًمصيِلا اج

 يامسا | اءامس)





 ب لاه ىف لصف لوقوهأم هل ماك دز ارساعلاوبارك5 .عطاقراصنلا
 . 7 ب نلص هلا لوس لو اهياوعمارككن فضحت [دقتل نهارك ناد ظ لاق كفللاةشمالو بردلال# عدبل

 اونعطرةاموق نا ءغلبق ليز نيدمأسا هذ لل ومب مرّماو ...تالوم اًييزةتوعرنبج
 تاق ؛لهال اهل :مآسسا نادالهااهل ناكلقو يبا ةرأم لف تنعط اأن ناءاف
 هاكر طرب هسالبعلاةوةيخ هله |لوسر فلسا ماّيح بيز ناكولة ثا
 كايبارمرر» (]وسسر ىل محا دوب ناكل اقف ناّيسوهواناو كعتمأسا تلضف م
 طب رعطيت !جاوز لرضجد هدد لوس صو اد كلم هنن لوس حملابتحا ناكو
 ناو ....هل لوسر كلذ هنم ىلوتفتهركت اهناكد:باعلو اطأخم نماكذا
 ت'ىلعلاقف هدد للوس حلوم نايلس ناكت ناس :ناكمةظيرقىندىلا ىذا
 راس ييدو هيلارظنتكرامملا نادي تيب ل هاانم ناراس جلطه
 ىمج نبا وشلل قف نينموللل ماي انه نعل جر هل ل اقشد دف قزق
 ةزامجل لاقف قرا املاك دهملا كا زرككل حلا َلواياف قرم: ةداعع
 مل بتفاىدي نييزعد ديلا قنا «ىلومد “لوقت كا تدرظتنا
 فج نير تناكمنا قيل عبرا قافج ىف ىاولل ماركا نكيزو ىدهملا
 . ءاهب هل هل ىلوم عمستىري نيدو ةنيزأنم نيدركنب عم ردو ناملس نب
 ماههناز الاقف لفاح عم عرسلهشو معزانيل هل لوو فعجح جوف نسلو ءاددد
 رد تورز نرحل اوقع تاو دعم تير ضجر اظح نو متفصنارف عج هللا
 يأ انه لطم لوم لأ تؤ فمج ىلوم ىلا ًامو او اناه لثم ىلو ملأ جد تاد



 "نا كلل ذدالوم .عضو ناجل لله ليجعف نوم ىلا مواويل تحت رك

 تالا اني احالا وساق يلو ول يبا جيل اق ثا نب

 ضار وم رم لل وسر كان نيب نها نابلس تن اووي قمار

هثارعلبلاي لاقتمس الوسرأ عتق يف اضيف
 لعيااذهرمعا ليان 

لا ةلجر عراك ثراملس نيدد اببعهل لاقت تزاءىتدلاو عسا تاكوربو
 احر

 لغات قفاه تقول اال فوهد ىذا اهب زان
 تتح تكذاس .ىطس نمعلق لذ غتوادمعضل !زخداق هراجرف هل نو اوتح

ةوفجحيذ نع شرق ىف ناكل قو وفعلا كيراسو قملقلا كييرادقرعاي لاق
 

 اهنتلاسةزانجلايلءزماذا نانهربع نيل فو ىضدحاوابج عفان ناك ةونو

 لاق قاطع يق نادداتداماو لاق بوعلي نلوداماوتا عراق شرق لبق نان

دي عر كانا ىديوةرتو تش مع عزخ ذبح شهلا
 فا

 |[ امان لا ولات اخ برعلإ ف وأ اصمت لوف اكو نب

 مجالها ىرتارخالل دب برعا تعمجل اةرعمصال 45 كيلو كر يبع

 لبق باقر هاد ط تاق لص عال هلو كلذ كرا ةانء ارك

 (ايدواعيطءازنو لاو ٠ ريهص) ى قنا «ثللذ ظ

 ظ روم[ لع صوضلاةنهل لت

0 -ةصأخلةيرقو نم اع بعل اد ليد نمير اكىلاولا نكن ا-١
 

 | ةنكوض دل مالك نجف نجس ماكل
لاةافج نمد ماورهبج نيهان ناس

 ْ رو شاوفاب لالاتسالاصدا لذ برع

 يلج ادز العمل ند خاآ علان كتل ةجيالاكجلا مل عل تس



 مزمز رش رعب
 نيحتياس د هريعرو.معمالّكلاو ةولبّصلاو نيملاعلا تير هَ دمحلا

 لل امتيرمالحرر ناهي اع قدحا نمو «بياجتل ارا جدلان ا

 لطالايوت لكلا تنك .رميف بكبار انيمالسال ان تم ير ات كلوب

 1 ةيافلانواوتو نك لقون دو اىىبنكلإلعنو لقال لفن ايخلاو ناك لماقو

 أ مث م ولعل اريرغم همالسالأةيقو دالبلا ةَرع مور صم ىف بائكل اذهرهشتننو
 عنزه ناكيلسنل دحا نطقت المك ذه عمرشعلا ثيل لفاراذتنادادز

 | ني كا وومالا دتبم ىف ةعيظفلا ة ذهل ذم ىلع ىرتبيلء را كيري

 برعلا للام رفرك د و باتا ن منوال ءزجلا صا مناخ ايف ايش كلذىلا
 طش ل ثل ذل يملا دن فطاوعد تماس اح لإ هبطت سيسد

 |[ ةياكف اف كسا ىلا لف ىداقو نانح اور ايناصوؤبل الجود ٌقرعدح
 اًصوصختّيم ا ءاذلخوامومبرعلابأ|

 ءاملعلا قزم اب ل اذتننا هسيي اسد تكل لضورزنلا نعونعنيي نأكو



 | نيم تلح ازبصلاو واشف زل 00000

 . [/هيفاعةن باكو تيا اذهراوع نع ننكلاتيدضدو ًاماَنََلاَقوَنِم

 «سيلالّتلاو رتل فان كر وزلأد تيا ع اونا نم |
 ] تهّونلق كنز ان كتل دح احريغ نيدو الضال ايا ىلا تلال نعم

 د ىل اوت أبت لهشتساو كلم تقتل عضوم ىنتلعجو نه كفيلات ف ىمحاب|

 ئ هرسقاو ةداضيدهلة كا عمانملاءاملعكذ! رمز وأي ىنتفصوو ىصوض |

 | تياوهتر ىحجبت كان قرا تنك لشكل ذلكم نكواركو ارم هلهخاوأعاب ا

 00 نيو زعم لك رمرت كحيرل د ردو كما اضغرمملعجج ظ

 0 ما لهو قرم لكممق ل متو برادا مه عطقتىتجرشوزينتد لك

 موموسيلو سلا نوني مثوساو هلل اولخرنا نم تجر عفوك ص لب

 || ه لاوم انا توبميتو نلا نواه انلاو تركلا نوكاهو بانعلاء وس

 ْ “ثا اقلب نوُقختيو دكا نوم لايكو تانرحلا نوكمتن: ا

 أ رمع ىلا ةيرسنكسالاةناز ازا قرح بسنت ناب ىضراٌتنكل هو ظ

 حم ناب ىضا |تنكلهوءأملاو ضرالاهل دعب تما ىنلا باطالان با

 | ص وجلكلا ةلزم برعلا اول مقا مهرخ ام ىدح ا تكرس: سايح خب

 | طلع قدما مطقو .يعككلام اغراا مشن بقل لوغبوتطتل ناو لثملا كلن

 ظ ةبعك ًاشناهملإب مصتعما ناو نازل ] زنركتب ناكومأملا ناوأمت نات



 ين اقرعو نم ذنتواذاوطاهلوج هجروا رم اسف
 0 ضجر عيصكت يرخنتاد نارلاو ةلل لع ةريغلا تم لع نف!بشو

 ا يساالو بضغاالتئذراالذ نالاجروو ةفطاع لكل م داع تج ىفسلف فأب

 ظ ركل البق يضل تحلل ىنغم تما به وملاتاال حرا الوظأتغال

 تكليف بيطلب ثيل ةاذاكمو نسحب ةئسلةازابهو البلا نتيمعلاو

 بلقطيتاورلا فق ثنا ج قرت حلا غانو زئرأتلا حم نت دب ىض

 | نافلضأف اهيا تمعز درئب_.ةفارخلاب سنل ادوعتو مهلا قفل ةقيقحلا
 ظ طاصنإم سيالؤ حا ناو أراقب ساند لف

 ايوا مءالباومرعلاةهليقعالا تيان لدار قلا ةيانلا تر
 ني ليت رعزط نفل ةرونن اخي ن اكان نكيو
 بهل: ودو نير شارلاءافاخأ ل رو در اودا ةئازمالسالا,صعل لحج هنا كلل ذ
 قب مادخل باك رهالظر تلاثلا كل تكمل :الارشلا حرف “سابعا لن رددو
 نيرا انتو لقوا ءاسمهو نيد إلا ءافلذلل هح سوى انعام
 ةماوننهلاْغَب نان اخ هوبا أانبا ل ثايعل اىنبل حدد

 م.نتيذ | الوم هل رص انالذ ةيني د ةهورهل سيل ةّيم | تا فاكو كال

 +: ىلخلاوؤهبلاا هازحو القيس امفءاعنش ةطمل علو حهل غرف |
 ةلالّس نكضوأوا تاورت لا نموه ل! جالاذه ناكوزمت مما هربتادا١ل



 لاة امام مي رمعلاوم ابا امصرتفا 8 ظ

 برعا غار يسابعلاة لو للا نع(يصما ىجةلود ىالز اثمو ”

 مالسالان دع نمزلذلا عار ««تتحع

 ةطلل ل لطاهسأسا ةَببرعة لود ةيومالاةلوللا نللوملاةلجو

 (.- يقص عر ارلا عزجلار «بلغنلاو

 :ىوعرلا 5 اه تابثا ف بنطاو فلول للاطا [ملا | ما لعب مع ظ

 اّضاخناونع هل لعجمث ( م ةىفصرظن ا اسوسدم ناثلاع عزل لق ءتماقرط

 (همر عيارلاءزجلاىف |

 «هصوص لهو

 “ليبعلاّدْنم عمد هنولم اعياؤد كبيرعلا أف“

 هني اًعضاوت كلداوبسح لجأ ل مفلخ اولصا ذاودت

 عامس الاب الا هنوع ليال كلا نم ىلاوملا نومزحي اوناكو «

 / مرعم تصل لف نومالد باقلالو

 «ٌىلوموا كتلكو اذ امح ةنلثالا ةؤلصلا مطقيالتولوقي اون اكو د”

 ةرايسللزاخرن اوريو ىرعلاريغ لعل يس هن يرعلا ناك
 ؛؛ةمرغلل كاذو



 مهنا دبا ق تحرم مالا أس ىلع لضفلاوهضن لف برعلا مز :2

 ٠ ةيشرزئ الا نيتسلا يس ىف لم المنا نو دقني ازد اككمهتج زم او

 > بصانملا نم برعلاريغاوعنممهت : لبا بيصيالج اغلا تاو 44

 <: تدرعالاءاضقلل لصا الأول اقفءاضقلاكةمهللا ةينيدلا

 نوج وزب الو + يشرق وا ناكول د ماكان: لل عة فال ليصنم

 «ليابقلارقحا نغ تناكداًريما ناكولو ةبيرعمعالا

 ب قركو كنت ىلاوملا نوعي ةيواعم ماي اف نووسألا ناك”
 يرغلا ةؤودي فوه ذا سرط ل ةيفام كا رداظاورلا

 ظ ء مضجو امك ملتقي ضايق ساري

 2ئْضاراوطاهلطإب قافن اف فلَئُملل ناملعا

 «ىرتسامكب نا هتان

 ,هيتزجؤمق اول هييمتن رتمو

 «ا.عضاومنعولكل ا فيك : لقت اف ةناينخ ااهنمو

 اتاهاكفلاوك خل اسك لْئمّوَفت ومويغرردأص مبدا نتسال ا هنمو

 ظ تلانادج جدا مزلخ اواص ذا *«لق ينم ىف لكنة ثلاه

 عطقيالن واو اون كولا ىنكلا نمىلاوملا نومرحي ف اكو هني اًعضاوت
 2 دال“ ةشالا ةؤلّصلا



 ْ تن اكسرطلا نابيرعلاو سبرفلا خيرات مم ىلا هل نعىلع يأخي

 مل لع هند لا صمنن للوسز ل سرا لو هبىر وزن برحلة تكمال سلا ]بق

 ادعس لإ درج زب بكو ناهي ىدبحلاتدأءنل جت كدكل هبنكأ

 تصلك بالا نابل رش عم بررعلا ناريس اقلا نات صا دنبا ا

 وة: ادلارهرلااهيا كِل كاَيمجتلا ةلوداوتمن ملل الاغامع غلب ْ
 ا ظ

 وميلان مك هل رع السالب بيوعلا هلل'تر شالت ْ

 ظ مهنيحتدأيس نماوفتسا

 « مدا بامكلكي رحل لرعىمجتلا ىلع

 0” سائل لىو اش كري أملا عفذرا ٍسنبحو ا

 ايبس تن اكرهر لص ىف ةنماكتازازتنيذرطلاا لكن سس انللضمب |

 هيصرتو رحل | قت تل لهو ةَيبوعّشلا اجرح لولب أقم نادزح

 باش | ل ءاريؤ نعطي ٌةَليَعابتكستَص ليبعأبا نا تح ةبيعم لك
 | |لقَع لّككَو برعلل نوبّصعتملا ناثلاو 'برعل لليأبق نمةليبك لك

 نيدمرطلاالك ف باب يررضلالقعا هباتكذ هتدكبع بهما
 ا 11 د لا اي لك اا 7
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 . ظ ب موتنا جنتي تسارع حف تس



 ارك لاوق ره بيرعلا_ ّيبصع تايثالذ ذولا هلقن ا ممظعمو ًايهلاوفادأ| ٠
 | ا ذاو باتككلرشم اه توما دب حوئامكب إبلا اذه ادقعل محاصأ'

 لاقيه اروع يرحل للا اريبض ىتل/لاوذالا نا كايرمهلجد شكلا تدفصت
 ظ ركذ اننيح نقع ابحاصو ةيبصعنابباعصأب ةموسومةص اخ مرش |

 2« يبرعلا نمةيبصحلا تاعصا لآق ”هلوقب اهرَّدص لاو الأ ةنه

 ا رخال با هكا 02 0 ا هةبصعلا ءنه نإملع كناو

 ظ «سائلا تان قرومخم #مزش سنا ءالؤه ثا فرتس كنآفاهر

 ظ مهل( اعم نيم 0

 ْ «ةماعبرعلاىلا

 211000 نوه راي افاكو لقعلا بانكن عالق ان لأقف ظ

 .. | دحعلا بحاص ناف فيا دضاوت كلذ لفناتالولاق ماخاوأصاذاك |

 || بيرعلل(م اعالوق هلدجو كلؤملا اخ افريبج نب عفان ىلا لوقل أه بند
 ظ اهبككري قل لل يح اربكزره ةيئزجلا ةعقاولا يمن ىفعا ةىيصلا ةذاهدأ|

 . «هفيلاتىر بطقىقلبهلطاب جورتل فلؤملا
 برعلا ةلود ىلع مهرثاكتصرطتلا ةيواعُم كرد اذ تلوم لاق

 ضيرا (مو ةمطص عي ارلا لا ”مرخجوا دوا ههلكمهلتقنرمآي نايت

 للارظنا ناك” '!نهوه ةرابعلا نهد عيسمَنولا هلقن ىنلإنواعم



 مب

 عدن اذ“ارطش عدا ءارطش لتقا ن/تيارف اطل لاو برعل للعم زم ةبوأ|
 د ناىارةيوأعم ناالأ ريل ,تصري دقن ىلع ةياورلا نا كرت

 ناريه ةيداعم نالت :ةرايسالراعداز مل ولا نكلووهتمارطقب

 مهلك مهلنقيرمأب ||
 ازجلا) مهناببابيصالكل نا نانةقتيافاكتسيؤحالاق

 0 ةىفصيارلا|

 نكلرضم هذ حول اكءايطال(تاقيظب ىوعدلا هه ىيشتسا
 يانج نمور لف تعقرك تاتبملا رابع ىلع كمت تك هثياياد

 ةبحّر تحت تاقبطل ايحاصركذ«ةياورلاريغتو راك الق ىلع لؤملا||

 نوببطتما هن عباذ هبرضى دلل َكا(امشردا ار»بيطاميع
 نب له نيروصنملا نب ىدهملا لاقن ةهجرتل ابحاص وسع منمو ظ

 ءالوه نم |ًدح! برضيالهثهاوالوباذ هيرشي سابع هلل ابعت ||
 ظ تايباقصلاو تايمورلاِؤ مهو نبا نبي ناالألبا عبأت مهلش .

 «نيهيشااموأ|

 تسوي نع ةروكنملا ةياكل ادعي تاقبطا حاصل قن دم ظ
 اعدو افلا ةهيبش ةلعب لتعا أمل ىد ملا نيميهاربانابيبطلا

 يس



 افلا قمل ضرب الهنا اللدد ىداهم لف شرقى يعل تهم نع
 | ل اك ىىذلا نوكي نالّم الق هنا تايمورل او مهر وزب !ث,نبي ناالأ

 ظ كمان اكاذا ىعم ةلعلا ةنه كر اكن الد رعاك اقف توطاضرأع

 مورلا رضوا لكم ادربُنَّس اكذوايندو ةيدنو يد كنعتماقَلا

 «رورسارهظاو ىنقّدصو لوقىلا جّرضت هنأت

 رح هاثبم ناك امن اّاغلا نعمت ءارهب نظلاّن فرت تق

 رد ًاتيي امك ناكواو لضلا كارثي ساسم دام سلو برعللضرا

 اال! ا عىنلا ةلياج صتخعوهت ىراهملا ءإن أءامس لع سره نل لل

 (ىدهنةغيلخلا نباوهو) ميهارالركذ الا نلوأقلطم مومحلا هنممهفي

 هع به ةومورلا ضرانمادربّنّشا وهو لئوأيثد نم هّمأ كا

 «ها غل اضورع هبارغتس |

 | قرتتتانايختا نا بكرادفلؤلا وشن بام ايد اكسو طنات

 نظل لماع والم ايبرعهنا قر لاك يبطل لىسع لوف انه تامث

 كثيزتل ْنبريةلودلا ةيشاح نجر وه برعهن اسهد فارع هنا

 ةٌقاكبرحا للوق هل وق نوكب له دل تاتلاو ةفيلخل الملا
 ءاضقلاك هاني إماما نييرعلاريغاوعنمو نعلم لاق

 ادب لال وانه لسا (:فس عيري عالء انتا عصي اقف

 بسسس كلك



 ١+ لوب تل اربرج نب ليعس رم 57413 اقل انه ةقيح

 نك ةنو كلذ ةواصلا مام تااعج اا هيعمل لاةاوملا نانا
 دا قارسلا جاخل اهل لاق ش مغير بج نيل اق بيرعلا ,(ةفوكك لف

 دقو «(ينرعالااضمتنلا ل عيالاول قو برعلارتيضة وكل ءاضق كيلوا نا
 . الا يفكاذذانكم ةفوكن ا كيلح ىغخيال ا هدوطب ناكلخ نبا ةياورلاركت

 اًءلطم ةماكألي اوعب ا ةراح ن اكن مال( مل رصيال ءاضقلا ناتهاظ وبي درعلا

 نمو فكتتس للاوملا نمهنركل جاله يانصق نم ةذوكل ها اكتدتسا اكول

 |١ ١ تل هوء اضتلا نما عفراو اقر مظعا ةمامالا كن أن ةولصلل همام

 ] |(ضيدو ا ار صعل ءاقثلا مل دك تااددارا اولا نعد

 ”الطفم ناكلخ نبا ةعتاولا 3و كلل لب
 || ““ابشيرق ن كولو ةمالا نب ئلع ةذالالل صنم ومحو تلول لل اق

 || عيابي الةيماونب تاكىمدالل]اقدب ةنابتسالا اذه نكيمل نكومخ
 نآكيملوممج ةنابتمالل كلذ نا نوربس انلانأكتدالالاتأهم ليندا

 5 لوم !نبالي ل عمهككم لاوز نا تدرب ناك ال. نكلو كلن

 ظ ىلع نب سييزل كازمل انبع نيماشه لوق نم كعمل هيل دتسا ام

 س قوس رطوزتشت لاقل

 هي تقلا 2 د دع

2-1 



 ليام
 وهو البز كإمواعللا نمد ةتلالس نر تبا اليس تاكو ةيراجل الل و ناك

 فقدصاو ةمو رايطاوالحم همظعاوأن [ةرعفرا نيلباعلا نيزمامالآن با

 للاقدييز هيلع مدقف ةفالذلل ل صتالكل نلوةمانباكلنا

 اولا سبر بزب ةنالالل ىوثوباون 6 اما قرم الكناه ن اكول خيم انه نمالوق
 «ةماانبا[هورأوخلا كاورمود ىومالا

 ناوسعل كن وكيل كلؤملا نان ايخ نمرطش ء للا نعانغ فاو

 ا ا ناح هتافيلات ىف هبادىلع

 ديبعلاةلماعم ترامادي نيل درع نيطقاس ءالؤك ناكل ل

 ةّرعلاو ورشلا سمحت اون اكوا تلؤملا هيعديامأ ةّينم لدرصعن
 قحلّماو طيقف وامل ايو ددوستلاو لضئلاب بورعلا مهل نرتاعي

 نم |ر صعق اه دعاوقومدلا قال مداوع تناكىتلاداللا ناملعا
 ةريزجلاو مأشلا و رمصمو نميلاو ةفوكلاو ةرمعبلاو ةئيدملاوة[مىه

 دويومهد ومد ماما عاقصالا#نهلكل تناكو نأسارخ

 4 ؛مهءامسا» نهدمهيع

 ين (اازاتسإه خاب هوا ببءاطع ,ةفزملاة

 «سوئاط نمي

 «لوكتم

 هج



 ظ «بريح ىلا نسب بدزي

 ' تارهم نب نوم

 ؛محازم نبك اوض

 «ىرصيلا نسح ا مامالا قرصبلا

 ىلا ميهاربا ,ةفوكلأ
 - مع سم دمع عسا

 عموأمالء نبا مهضجدو ىلاود اون اكرعخغل اميه باريش القد لكو ا

 نعنومم داقو سانلاّةداساون ك2 امالادالد إم هنوكو امايعاوه) ظ

 رمال ةالؤو ةيم اب ءاطلذرمه مرتو ترعلا ْ

 دخلا خيش ناكةي دنس نإ هنوكعمض حار ىلإ نب اطعام

 هتموت ناكاخ بلا «لياسم 1ك لعد ىونشالؤ جيلا ْ

 أنورمإب ةيمافدناماز قرمهركذا ناسيك ورع مهاره لاق |

 نكمي لهو ابر ىبا نب ءاطعإلا سانل اةةفياك صياعياص عاف

 ىضف املخ سو يطأ ماو ءاغلذل وع مربغ نم كلل لثع ىداتم نا

 ن أكو هيلع ةولصلار لك ىتح هتزانج قس انلادحجزاةكمهبخ ْ

 ؤىشمو ةطرشماب نعت اعتساؤ ة[م ىلع اؤلاو كا ذ ذام اه نيميهاربا|

 امقناعلعه خش اًكطاومالشلا هيلع نسحرمامالا نبا هند اببعهتنانحا

 :مالعلا اذه لكركذ ىومالا كال اربع نب ماشه ةفيلذل ا هيلع لِصو



 | ...٠ ءكلد نودظعا ةلزتم توكل مف سقأط ةحرت ف ناكلخسبأ
 ئ ةعبراءاملعا ليرهزل لل اقد نيع .وتتملا ةيالأدحاة:ىم ال لل وعكس امو

 ها مكن لاوهف بيجح ىلا ني لايزي ماو لوعكمو تالذو تالذ

 | صامكحهل ل المل علا وهو ليك اف ميفي وعم ف سانلاهقفإ
 || ةحليضف عمف نارهم نب وعم ماو ةرماللا نعت ىطويسلا كاذب

 | ف ةبتق بادب رص امك ةريزج اذ ارتحل ال ءاليما نلكهتدايسو
 ولملا هل نتني/جيرحلالو ةرحآلا نع شد نغسل تشان ملا ا

 «ىؤهنملا هيلاولؤقعلا هيلعود اولا ةداسلاو

 | ةن دفعته بلو قارعلا ثيدحلا ةينلل حرش ف اهوا تحاك
 |(لاق همه د اسمي لاقءاطعل اق ةكماهادوس نئرهزلل لاق ماسه كا

 | هل ةسايرلا تقح ةناي داذ ناكستء زم انه لاق ةياودلاو ةنايدلاب

 | اخارخو ةريزجل اورمعم نعلاس كانكو سئاط لات نم نعل مذ

 املك و دالملا هه تاداس ءايس الرمل نلف ةف :وكلاو ةرصبلاو

 ظ يره الوب تاكو ومما : عوهله ليي انه ناكالجر مس ْ

 ىن جرف ناكماشه لاقف يرعهن الات د ىنغل العلا نال قومأ

 | متع برعلاورب اناء لل عمهل يطخعو يرحل ةلاولا ثدوسيل هاو
 0 مالسالا زهرات ف لحم ىلع ممل نيعياتلاّنا



 ف ةؤلصلاةمأما تسوي نب جاج ا

 بيرعلا ةيمج كا ةذاةن : كلاو هتجرت قت ناكلخ نبا ةركذ اك هه دك

 تن اكبيرعلا نا تلؤمل لووعد كاب يعد هو مالسال(ةيقو

 2 هللاولا تلخ واصلا نع ىكتتستا

 ةلزامب ناكوايم عل بع ناكىتلاداتس شعال/ناءبس ا نهد

 0 ل ظ

 ادع هيقلاو ماه باتكنخا يلع ىواسمو نايتع بقاثم هإ بتكي

 ناكلخ نيا مر كباتكبادج انهما لق لوسرلا ل أقو 4 ١

 . (ضمعالاةمجرت ْ

 00 اراد ع لنهو

 ةرش وو ةمدقتة يم لب كولم كن اكوروسا بع ناكرعتلاو بدالا

 « ناكلخ نب اةركذ امك ةريزتستوأأ

 ةفيلخل للخ داملو ةما نبا نكته اببع نيمل اس لاهو

 لخرفرذتعاذ وعالي هيلا ل سرا ةديلملا كلما ا ببع نيم انثه

 اس ١ تح عدو ”جاميض تالا قر فج ها صدوماشه هيلع

 لاتمهوهيلع قلص 2 ون أّملو هتدارعل به نئاضيرم كاذذا

 هلسرمل آس لاع قواصيم ا ىتجكما نا نيرماللك ب ىرداال
 هس[ مجم بر تمر هج كح سا جا



 ْ كنظاعلا لموم ام لاطل عي أولا »نه لاتمادالعت تاننة اولد

 ١ نمل مم ىلعاب ةّمم ائدمايإ قاونأكىلاوملا نا كيلعْ م اممرهظدو

 | مهي ى لتقتومممّثقت مهل نعزت برعلا تناكو ةناكلاو كلا
 ' اواكءانالاءانباوىاوملا ناكل دي تمل ول ل رت مهداشس عفرتو

 يوك ووم) ماقتل مهب ىر دز نيطقاس نيلو زو ةّيماىغنمعف أ
 ] «دييعلا ةلماعمم عنوام اني ةيماوجبو برعلا
 || ىههديأت ليرمو هنيع بستن صلؤملاهعج كنا ادصقللا | ةي ةيماخبلاتم ||

 ] | ىاوشلاع تاتشاعيمجل ةعيماج ىف ١ ا

 (تناكامل أمل نكلو سانلاب كدتقلاوءاتدلا كفسو ةيعشاوةوكلاوروجلا

 أ لحج كد نمل ضن كلان لاتحا اييرمصت دصقتلا اذهر ارظ لإعل
 0 مس له راووا ةئلث ىلا مالسالار ارسم ناد كلل ةورهاظل بيطمالملا

 0 .اهحدمدعب لاو نيدشرلاءافلذلاةسايس
 ىو! نيامعلا ةعبطريالي امتسيل لأ جال !ءنيدتارلاةسائس ناللع

 أ( 2ىرنيلاحرملاتّقكَو ةينيدةنالخ ىمهاناو كال اتسايس هينققت

 |  ةسايسلاهنهدورالكد امهر الها ٠ رصعفمهعاتجا

 ا ةةالخل كالت بالقنا ناد بستن امها لا زرت كا ياريب ستارت

 ل



 ا
 سا اهب تسيل نيدشارلا ءافاخل ا هتس ايس كدا كلل نب بأ ا
 ٍ نكلو محداض نييسابحلادودأماةعيبطلا تاينغتنم نم ناو سنلل

 ارالننوأ غاتوم اًماوّقو ةدام ةيسراف اهنوكل لبي دع ةلود هّنالجالال ّْ

 : «لاقفكا ن نبتسم | وأ|

 ثالمّيسابعلا لو قلارصع ىف لخاد هناعم يسر ازرصعلا ان هانوعد

 ةتسراق ىد انرن ايدو ايتغلو اهءافل> ثيح نمةبيرعأ هدوكىلع كالت

 اوظن هاه ةياوأهورَصَت سيرفلا نالأهتراداو اهتم يس ثيحنم ظ

 ؛اهباج ءاهباتكو اهٌوارمأو اهئادرومزمواهنويش دو اينموكح

 (ى. هههصبارلا عرج ار ظ

 |ةلو> هانا ةحد انملاةثيرعلاةلو كلا ثاعضومريغقراشإوت

 «لأقف همم 1غ

 ٠

 ظ

 (|.ريىغص عيارلا تك ادكةيرعةلودتئمالاةلجلا تل وقلاةزمج 0

 اعلدلع ناك هند اجورمت ارب لع ةيم ل ةيم لومي اف برع لل ظو ”

 هربلا بلاس! با تلاوةغللا نآقتال ةيدامل للا مهدالوا نولسرت

 (1|رىهحربب لا عز 2 اد مهبادا 3

 ك ّ ١و ىعطلإماظنإاميالب نكّيمل نيد! رلا ةنالخ ثار سامو

 ةبتومالاةلورل لهاتف ,ععلع قابلا ناو ةيسيرأق ةلودس اعل غب ةلدد



 تراي اننت الط تلتتس تاناودعسخ ةساش سلا طد تل
 ..[| هنمو شطبلاو كنف اهنمونيمرحلاو زق لإب ةنايتالل نمو هلهاد ||
  |اعاذالارم تاناونعلا ااه ىواطم ف تاو سؤرلاةنازخ نمو لاف طالت ||

 سايل اروط ورع يغش زان! ليربتلاو هيدر تلاو تالا
 ؛اهلا> ةيلج نع مغكاو اززم ابشرك ا تالد |
 «ناونعلا ل هتخ لول لاق نيمرشلد نارقلإب ةئابشسالا ||

 تعنعلاو وقلب بلغتل اطرد او ةدشل لكرب نكت الم اكبعامأ

 ةتكوالذلا ىو ننم نيدللا ةناهتسأب حرص هّنال« «نيللا تلاخولو

 ,قطأذ جف ىعصملاو العاق ناكةفالخ ارهخج هو احامل هاد

 كللذ سجورغالذ كنيبو ىنيب فال هوا كيد هعنارخأ انه لاقد

 رايزلا نبا لتقب ناو قيجلاب ةيدكك يرون نا جبان ؛هلماعل حايلاذا

 ًانالثارف نساتلا نولتتاولظو < ةبعكلا ادوسمزخا طيبه سارزتخيد

 اهراغ اهب تارينلا لذواو ننع هللااشب الومادهو

 (وو < م ففصعبارل ارلاءزجللا) اهراكسآو

 قارا بارا كلمن ةفالال لذ رجيزلا نامي عتياعلل

 ماشاف يماونبهئازإبو ٍجاددن فم لك ى سمع | ناكومانلالع باغي داكو ظ

 زا لرباذالو هما خر رجدزلا نيالا جال لس ةهلضو كل بع ٌلوتاتلف



 ئ 2 ظ

 ١ || مليضغتما لربي نب اهداز ناكولا ةدايزل لع ىيجملا جايحل !صنفآم
 ' | جزل نبال قلما جالا غرانلإيمام اذدادل نعاكرج

 ا( در ختام نكلو مكان لح نين ضحى رطضا ةيعكلب ثكنة
 ىرجع فلول ارّيغ كيكات افريل نباةداي لا بجيش ةبعك لبر نعأ

 لاةكاملادبع نارك هش نيمرحلاو تارقلاب ةنارتسالاي بابلار نتي

 ثلهو قينخملاب دكا ب دض حيال حبا هناو كنيبوىنيب قافانه نقلا
 ظ تان قيتسي ليَمشوتي هترابع نرظاتلاذ اهراتسا نيب ناردنلا دأتداو ةرعكلا

 || لعجو نيمرحلاونارهلاو تيدا ةنأيتساليرمالا ب. توتتقت كلل اليع
 داتكم ىعرعفاد نالت ناريزلاب للتقو هتيأغ ىترمو منيع يضوتن د

 دأب ريعتو مقاول لليصنتت أم عرحمايرتناهتس اكل رسنح نمازضياهنوكك
 ناورم جرش ني للا نم ةيم مو: جرخا نير الع وتس ًالربيزلا عربا تاو

 (أ ديبيزلا نبا هت صوماغل للعىلوتساف كنج ٌليِلءوهو كلم ادبعمتباو
 ] ءاضغباد و الذلامهلر يطا مث اه ىف: علماعتمذ ريق هاجال يلعاوهتن لاا

 لهل وتلا نال اة له نع دولأس املو بطنل لذ ىنل لإ ءةواصلا كوت هن لوتح

 نب ايره نا عمو تبعك مده هنا رمد ةباوعمم ذامه سرد ن ١ وعدرب ءوس

 0 الع بتل نوحت كلا نيل رس أدل اقول ام لذه نكمل نككو ا.حالصاواتمرلالا
 | مصب وهيل زمزاثلاءزجلا هطئاثلا ءزجلا نم س١ رينفصأيروإيط ٍبوقعيلا

 للخا اك

0 

[ 



 ىلع س ندا يارغإلة ليس هرومالا ذه جاجا اة ةرمكل لف ميطحل لل خدا نع
 لعل ةيبرش نمنكلو لآبحالا ذه ىل رطبضم نكيجيزلا نب لعل دربزلا تبا
 همتحا كلم ادبسؤربدلا نبال زمنتعا ذاف حا طق دحا كفوف تاأ|

 | كإل الريع نا لنه نصر هظيوملظلكدارلاو ىدايلاوهرببزلا نبا تأف آدذتعا

 مقوفرابزأ نو! ]ان ل ارطبضا نكو اهفرش شكو ةبعكلا نا. نصاطحل دانا

 جدك لعق يج انلل جاهط اين امل كا نلوتانل اي دوصقميغاضعرقوام
 كير يصرب»زلا نبا اهداز اكل دايز اضرغل ا عجيورتعكك نع اه ظ

 كذا ةأغبلا كا قلل ]ب اسم نكران ميس اقتلا نح ل3 ىراشبلاةمالعلا

 8 رح لتج تلات خو ىبنلارما كلانا مهل نع انهن الن عكلاب
 ا ةراملاوةاخبلا نمماخل لله ادنعن اكربيزلا نب اد بعكا/راتسإبنلغتم ظ

 هارت ردقر نم ةدارم نامأخ ملل ةناتسالجاجملا اداراناكولو

 ذاك نيواسمل البقول سال بع [يولاوه جاب ريت كا مولعمدرببالا تبا ت5قج ظ

 تاهتقيقخكنيوىغبتازانهنإتن كلل اليعل قام ض
 أينما نم زب ]ختشيالثد اره مل احاطحشنم سان تذل! نكت أ
 نبال اسال و كال اربع نمةدارعواكش نشا ةنيدح اف تيارام ضان

 ارقفلادانزلاب هوتي ناكو نا علل دلو لات“ دج ىوتفلا لذ محدن سل إم
 لجوال (ادحا تسلاجامىبعشلاماماكك)اقو كلم اببع مهدحا عبس اذ
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 »در اتى لطربلا تمالخا هلاوق الاه لكركذ'اورتنب تال ادب عال[ ضتإ بلع
 انه لثم ناورثالا ةراسخ صن تارقلا عقدوهو ةفالخلا هت ءاجل لف ءافاذلل

 كيال الاى١ كبر _مهاخأ اذار لاقف ميلا رطقننال مت نكياك ازعل ظ
 ينساك ليجمع اذه سيلواو اذادن اكانكن إلا ةءاقو ةدابسن للا عاطنالا |

 مورو فلبين ننّتلا نشغل, كامل نبع لافتش طرائف اقلطم تتلإ»
 هك تال سانا عماد هذعرا”ف يوقعيل الا خلص

 نتاورقب كامل لببعب نك#سواضيا أل ا دكت و دئحأبو تيس وب نب بأرجلا نأ

 ةنشنو ةدكلو نُشو ضيا نبا كسو «نآفع نب نايتع نب نبا ةنكلو

 ( اهانكزتن تاون لأب حسو) كلل طبع ناريس تنشلبو ضيا نأ

 محلب ةنأهتسالأ يدرب رم عينص انهض جاي كلاب |سكىنلاوه كلم ابعد |

 لولاة |

 ا (| (نورجيفص عجارلا ءزجلا) “ةبمكلا لوم لخا د هديب هسا حو
 > انتتسالاو هير بع نب الريب. هارقعلاب ةياورلا ةذه ق فلؤملادنتسا

 || قد اتعملا لوم اليح فرخ نموه عيأقولا ةهلتم ف بتكك ةهلفمب ||
 اهرغورثالكى ناوىربطلاف ةمركذ مربدزلا نب اتق دثداح نالت تنام ٍ |

 | نكمل لو لقا انيلعو أنجب ةقوثوملا ةلو ادتملا يطير املا ىصأ|
 آه نع ضرع | لول لووه قفو بكلا ذه د ذ أحلا ةيفيكنكيملا>



 ١ و .

 !انمم بابل لف نكيملاذلأممللا عجبا ثارهخ الا دللع نوه بانك كّينتو

 : أداب زرع نيد ىربطل ف روكتللو دسم

 : /ةيصككللخا هس ثمل اود مز جر هزت كانه نت 5و نوح لؤ بيصأ

 «ةيعكلاونهو»تاؤلنلات

 ا اهضرغ حكرا ةبعكلا ناانم نق أ

 سارح الك لان ةبحكلاب ةلِصممتاكاَ درديزلاىبااهد لنقل ةدابزلا |

 شكو عرما تاك اهلاةلعخ امن لقا لاتقل اقتسام لعب نكلومبسكلا تم

 ض ارحل سا لكك ضر الجيل نادك( اويل نوما رجحمل

 ! «نحاوع نة بعكلا لهو ةدالو قرا

 || ١مأمانقلم انخاوووقاض نسما ايرم!هناو ديلولا شكو علوا

 | ظ ؛0ْذْدكَوه حرم تح هيمري لعجو ليا

 نينعدابج كذانااهه 2دينعرابج نك دعمك
 نيلولا مم هني لمح رض مود كلب ثلبر َتيقالاذ ا

 مولعمو نا غالاتأذ ,ارخ نم ىو نت أغالا نع ةباورلا:نهلقنو |

 تالبالااماونم اظحلا ويم تاتش تنأبد تيا

 ميغا وين ن لهذي بدالأج ةكسمف دال مداه هاظ ديلوتلا ذاق (|

 نيْنّلاو تاناورل دقن فمهيلا عوجرملا نيذ حلا ةنياهج امان «لئادالا



 ممءروعص و اترزجلا هلم

 لاعم فاتخلا تاراورلا ةنهلانما نيف بارا انه 3 لضم

 مضرياول ا رعوبصللا ”داورلايحرمو ثيسحل ىسادوهد ىبشنل ا ةمالعلاأ

 || ءافلخلاةعراتر كانط يلءارجرتغ طولا مز ايرهتشلبةقدتزالو

 (اديلولا ةجرت طويسلل
 يله اول نطعقاتلا نا اوهدرخأ ماشا نه ثار

 000 تسسلم
 |ادقعلا حاس هلر ك5 لق نارغلاب ةناهتسالأ) اذالابحاص هيللازع ىلا
 اليعت ةظفح ىلع س انلا ثحمهناش.همينفتو نإ قلل همظش نعئنيأم

 | (ديدولا) لاقف همزل يومى عل جراكش هنن حاصل لق

 دق, انيك ن ينم وملاربما أي لاتع اقسم كل نإ تنكتا كنع هيضق

 الاكملمان لو ىتم تدان لة نإرقلا تيارقلاةىتاف هقاذامفأ|

 بالج يلج[ لاقو ةعقهءرتخادي ف بيضقبهسار نعتماعلا
 5 د« لاقفرخاهييلماقخ ن]ؤلا نجح ةةراتاكك جلاله كيل
 لافنال( صل ضع هارت ارق ساو مخ لاق نإ نارملاءرقتا هل لاقخ ىتبدضفا

 9 ::اث هكا ناله تناو كبد ىضز مخ لأقف عرق ةءارب نم شعو

 «بلع ليلول اب يزول »الع ناقل عدالة جس ليلولا نا ين
 انا يقلادلا ناب تحمل اذ ْ



 وه يم ص حل آ

 يليؤنالاقعلا نم ذوخأ,لاوقالا طهرت سف ةوبنا الع ثالثا تالي :

 سماق اة لل اخبو جاجا نع نا للا جاتغ ان تا حل ارتكنموه

 ينساب علا ةلورلا ف ةحالملا ءالّه لازم نم مكن كلو اح ةمالرإ

 ْ اناقرتم الاب هايسو ن لذل لذ هيف رب انكل كنا اكدنوزرلا باد دراج

 ةيماونب كا ناك لول ادنع ءالؤهرازوا وعنيلوتصريغرةيسابعلا_ر

 اهيفنامولعمف جيجل لل اعابوسب نايرضتري ليلولاو كا اربع ناكتاو

 || قرقتسا جاي له لاَ اماقه نا ىتح ةقاكهيلع نيقانززاكة يم اننوم
 ةدمأب ّمختسا يءسقلا دل الخ نارا شه لصوامد تالالا وكدا

 «نائلخ نبادركد اكدت سو ةرامالان ع هَرَع ةنموم ١

 نانق>الرعاطلا»عم !يان رانيا جرو اا حر صخ نا«تدلؤلا ن للصأخلاو

 «(ماعردانلاو مرق ٌَنفلادةعانج ةذل )عبي هنا تلوملاة ديكس ءوس نمنزكو

 و4 .  روطمّداتِلاو

 أ انهلطاو ناهنيككج ميانشب املعانطتح ا ةرعض تزعرملاظبانمس ب[ خدروج
 |( ةىوقادشااواوؤوه(تيولللقدصول) هللاوثرتتلا ىديامتنجامىلع

 « ةيماىنب بم كذفلا عاون المج اكواٌءأمد كذسا الو العل مظخاالو

 15 (أظرا نيب لسراهناذ يواعمم ايان ىح وهف

 اوريس تاه ًأصواقيبواعم ىا>هنالاقيوأّْثيج هعمل سلاو



 ماشلا نعبر افك الو يلع ةعيهصءودجو نملكاولتقتهو ضرالاف 1

 1 6 ,ةىغص عيارلا ءزجلا) نايبصلاد

 ' دملؤلل أن ارقد ؛ةمدقمزي لقت نب اكمالاةيلج نع نكن زق ظ

 'لاقن قفرل الع ةلاكد ل ددلاطانومهلاج الج سابع اون حيم

 ةلالعلا هاف ةيسابعلا ةل از للظ ف دالبلا تارك سدد دقتأر ةيزغاكو

 اوغرفت م عقوقحو ىهحاور للع س انلا نمااّذاو نمالامياعد نطوت

 (م ةخيحؤ اذلا زجل )ا مجارخرث كيو اهلها هقربو المل لمت ز علل

 ٌءاوسمهل|عاريمجف سابعا بل نيلأ ميم لونباث دجراذأت لفه ىلعو ٠
 | كانها مث ايظمالي مو افلا اربح ربما اخ: تود مالي ممصاصتخا ناكياوسب
 نآيمل هب مولعملا مم ايمن نير صع فا كمه ساب نيخروملا تاوهورخارما |
 الحار مرد صا ذ اذ نس ابعلا ةلود قف ةيماون: نس اهعركلي كا نيكد

 . |[ةبقاطلا تاخيوو ءانيالاو كتملا نم اءاونااهلت ادىس قي ناكةدلف كاذ نمش

 اذناكدال مالا وخر وم نإ فن اننا عمو زيا تلارافسالف له لاثما نم انيرمكو |

 هاقيقحلا ارب نعم عنم ناكام تحل اظل عمه ءرجاو باور سانل !ةدصا

 تكلرةسركسلاو ب نكاد هت نيب تف كلذ مم نككوزبأج ةباهنالو كلم ةطلس
 م اراذكمنم انل: نا نكلو ةيم لب ىلع ءازذااًمشساولاق ا وحهن ا لقحن كلا ثلو

 هم ١ ضخ هيف سيلوعف ليال ش كا نؤمهنس ا نعاوتكس
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 ءهارضر- سائلا بأق :ركاامودالبلا الود صع ازا :اكرس[رلاونل

 انو طاع دجال نكي ناكأم مهلع نخللاو مف ةعيقولا «تيوملا مطخعتوقويحلا

 «توملا سفنل ليصنو كالهل لذ م اتقالو
 كه نارعا“تايبصلاو ءانللتشرماةيواعم نا فلول. كلوقىلاانجد

 ىف ةسوكنملا عيأةولاروشا نميِلعديشسملا ةأطرا نيا عبلاس لكاةعتاولا

 مل اخي امرؤ لب نايبضلاو اش مق ارنم دن يلو زعراونل انكر
 ةاطاس ليقود طرا بيرسي ةيوأعم هج وولوقعيلا عزروملالأق ةياورلا انه

 .ةنيارملاب نكي فحر بهل لاقف لجر تالا ة ذاق قاىرل نيرماح ب نم ىرماعل

 نكي ل نمتالأيهلتبصا نملام بت ادب َن /سرم م دعِخلا اواهكها ٌدرَطاَ

 ظ كل هنممل ةءاربالناو ممسفخايد درت كذا ةئيرمل ال هارغدواوانتعاطى لخد

 ةئيلملاو 0 سائدا راو دحالام مف ضرقنالو ةآم لخلتقدح« ١

 لعب جنو مهبانكتفءاج دقو ةعيشامب اند تاقءاعتص قات قجرضمارث» +

 /-1:يفص يروارعبط ٍنوهعبلاةدو أعم ترم أم لعد الاببرعلاءايحا نم يحبرميال

 (ناأثلا ءزجا اص ظ

 اناا البدقم يزال قم كرمت قرابعلا ةهىف تف

 انوار رضجءاوه نفاويأم ايف دجال ةقوثوملا ةينعراتلارداصلل ناضل
 ثىنلظملا تب ةيواعم نعر نتعارذ نايبصلاو ءاشل اب ةبواعمرم النو ظ



 ا يس وركسل نب قلطا ةيواعم نا نيظلاد تهدد همالي تالذ تالخ

 «ازهخلالوالفط يشتيمرلفءامإتلل أهرب تاكو
 ليلا ناكو انّيهرمالا ناكاذأت تاروضامل لك نم نو اغالا تالق ق

 رمال( ناكاذا اما هل (ةماب و هب سب الذ ةحارتسا لل لزعن لم[ ماللسنو هه

 اد اهوار اغلا فار ءاوه الارض عتمو تالاتخالا كم ٌةعّماولا ناكو لأب اذ

 ؛اقلطم هيلا تضتليالو أهل ن ذوبالبتكلا ذه لام اة ساس

 نيشيامم ئه ءاجاذا نعيش د. (ن اذا حابص ىا) ل حرلا تاه

 نهوا نم ن كولو هِلوبق ىلا اًحيتراةضن ندجو هش ديو كيواعم

 ؛ اهي نكاد ثيي داحالا

 نيا نينفالن داب يول لتقل نكاد نيله لست ةاطرازرورسب ,!نسرس ناوغد

 «كىلومل لل نمله

 ««انهشنا/والذلط نتتيدرعلذ ءام لذ اك افسرسب ناكو"

 لوظوهلحرعمةيداعمم ايلف لاعنال ا انه ناكاذان تلول لل(

 )ب ع. اون اكول هاني هاند: نم ةزثكو جابحلا تكاتف نع لاقيأم

 (مرس يعصءميارلا ءزجلا١)

 يا ةينميسلا سي كوتا ةئام جا زتقمه



 زب دوو نإؤسنيو جراب ري ةيكيزدا املا
 «تنن تيلاتلا اله نلوم هبدوزاغادقوسلا ةيايتسهددع غابياءب ظ

 ادتسنلا ةيبط نم هيسجنوارناع كلل نا أتي تلوملاو (و,,.زمفص بارلا ءزيخلا)

 3 :وقلاوءانجلا ل كيرعج|لا ناقوفعلاب نجح اور نئلاب قحا جال

 «تالخلالا:ثأايدو ىرظلا نامل ى لغو نرتلارجف لت اموبا

 أأتاب ملاذ جسابملا نصار ة نم اطوّلشلا ناكشلإلا سبعت”هلوق انا

 مس بعل اروصنم ار لغ نما ه نباو لرعس ننمعب ةملغريغ لهاشب هيلع

 همم اق نيساشلل تم اق امل ةالولو ةيسارعلا ةلوللا كيروه ىنلا واسم ىلإب

 «ةريبه نسا روصتم اردد كانكو كو مهل ناكالو

 وجيم لب كتفركذأم لج تلوملانابجتلاهنمىضقيامةيأشو
 تلك ؤفطل_يانذ (ثاتفلا سايس ىا)ةسآبسلا ةناهم_,تفن دقو"
 ىَربُب ا و مهيغو سابعل اوبن نم دعب كلم تتافتس

 لوقل 1 ضأن: انه ل هند كاتفلا نما ضؤماظلاو روج لوم ةتسلابعلا ةح

 دياكم رمىه )د كا ذالو لل هاكمثلا داك | عيال يح نمر ثفف اعفز د عبااوا

 «هنغص نم اكد لجرلا ةبوطبر يبخ ٌنلودالا هيلع لسياك ألا ثلوملا|

 ةّنٌكلاور وبلا نم اًءاؤلا ناونعلا انهت تلوملاركد !لام لارج

 ؛ةقيقحلا هشكم م! نماضجبركزن نو ةيماىنب لأع نم ةرداصلا



 ملت جرخ يدوي ]هلا ومه رحل قاذاو لالا رججكليلا
 مون ةنضعص نانلا ءزجلا)“اهذرصواهجاور النه لوقو ٌةنياطانس<ىباجلا

 (ه/ةيغص تسوب ٍنالججارخلا باتا 3 لتتساو
 || كم عدارشلل نسلا“كاشف نم عزاو كل سيلا !تلوم لل ضافلا ميا

 ىايا كذةرج حافلا نيملاورهأظل ار نكلا اذه لثم ل عٌقرقججما كاتي د
 ثدرلار قره عن عك اغناو غش تايب ةيم الغ: لعن آسف ملكت أم عسويأبا
 :اديلا نياياشع سو لالي ارشحلا باتكو جزا ةيلرجف ليلا مق ءآسإاو
 «نملالاهتاقانتدى ديالك تولرتركصم ف

 «علولللاق ٠

 - لاعنايديخرلل تيصو ضعف سوي بارض قلل د“
 لاذ لاومإلات وعيعراخصلا كيدوا ناكل اقرطلا يييام ازحلا ٠

 .موح هب منم ةعاججىلاولا الملا ةيشناح قف نوكينة هنا تقلي"

 مههجيد رك نيعتسي نيححلاصالو راسب اوسيلل ةليسو هيلا هل تدحرنمو

 هظفج نواكودأم نوظفحي سيلذ تام أمنا كل نب ىدعتقي 4لاعلف

 ىل تاكهيارنلا نم يش نخا مههنلم أذ هنولمأي نم نوفاك

 شل ل يرضلا وبر خبرسل لذ ج)زحل لها نوهمقهو ةيعرل كل اوما نم

 ريظع لاهو ةواّصلا نموهم عمو ديق هرارجلا هيلع نوقلعو



 اًددتسم ,مدورسرس ةهفص نانا ءزجملا )مال سالاؤ رينش هلل دنع
 (بو دز ههفص جازحلا باتكىلا

 | 67 ملكقي نيبلطلاو سيل دتلا انهن وظعأبّد حب مس لهاربكما
 هغلب ام نييدو هيلا ةيضقلا عرب و ليشيرلا نورها نم ثفسوموبا
 دمحم امرة :وهلاوفالوملازخايذ كاياعرل ا سملاومالا خلف هلع بكتب

 جار ل ماتكى هاه .امبلاومالت وعبجيتيّتم خلع ناكتلاقرطاوه اغا

 تار لب نينو 5 نكالرطللا هيفا رك نطب نعارمظالانبلقو هان قأنيديأب
 لام ام لأقامناو ةيم ل: لاعن اخ ىف ةماكهيقأت دجوا ضرب تتم ةيلاوتم
 . ههلوقب هبطاخ نللاهلاعنعهخلب اي ديشيرلا ظعي تسوبوب

 كتتيعرمل اظا سواجل أب | نينمولاريماأيلجوزعهثد للا ٍتيرهتواق

 مل اظل لا عر كو مولظللا نم هيخرعمَد للحاو املج ندر ملاوارهشل ل

 البل بخاك ل عنو هتيم ج وح نع بهتحا نمتنوكتالنا ثرحد

 كاذوخوملاطلا ىازجت نملاوراصمالا) كل ريس ىتح نيسلجيو ا

 ةالكلا حا علام عقم دهنا عمم م .مملظدا ىلع يزن خيالذ هملظ لع

 رهشلا ف امو, يبا رتنسلا فموي س انلاروم [قرظالل سابق كنا ٠

 جارخملا بناتك مشن نم اوضيصت اوملظلا نع هان ذاباوهانت

 ظ 6 يعمل ةروص



 كرورعملاب ترماو قحلاب تعرص نقف! تسوب باي كون ٌضْمال
 محا صديشررلا نورك ابج امى لع تذخاوركتملا نعوغ الح تاجلاو
 ةريس تدبتن (نادبز ىرج) لضافلااكجا كترحرب انو ةكماربلاب ةبكللا
 اروع ذرصتمملا ةده كلذ ف تدي كد ناعمالاف تنلابد كيما ىنبلآع

 000 سك ويرووكو يهطسم ١
 مدر و1: لاع ةريسأهغا نيرظانلا تمهواو ديشنلا
 البدل هان علاومالازتب لفاجرح نورباللاعلا ناك يلو للك -

 (« دف عيارلازجل) مند كده [غارهداقتعالونعا يوت تلا
 هدا نهو تاثلا زج هلو | فوه“ ملقن هلوقيميل ااراشناىدلا

 مم رياس مهراقتحاو برعلل ةيم لوغب بصعت عيان ةاجن داك” ]

 هع بدماء الحاق در ن وكلي امواهو كن قلادإل ل لل ها|وربتعامشا

 ٍشرتف نات الاد اوسلاام قارحل الم اعص اعلا نبريعس لوق كلذ
 انجاح اصل صآعلا نمت ارقو انك انعغامو هنم ةأت نخل يشأ

 اند ةنازخ متنا ماعلا قف ةيزجلا نمد هيلع امرالقم نع هل اساّن

 طفلا دولا [هانفغحانع تنفخ ناوركيمأنثك يعرفك
 برعلا ن الع قتسم معضومريغ ف لاوفالا ناب تالؤملا بشت

 مئاوم |ناوسمانظا اخ اينيكسانل للاوم لل ءنفرصتاؤناك يم لغو



 -اقلطومهل تعا م ارغاو

 ضب متقتقو :هرأفلا ةفالخ قدالملا تغفاماهن للوقلا ةقيقح

 ؟ةنيبهموقمضرالا(ن ااولأة وا هريغو كالبو توعىب نمل ادمعك ةرائصلا

 || دانس اللملا يقوى تحعازنل :لاماقفلنهريذ ىأر قور ذل ل راكوربيمن شلل وبرر مق ئ

 غب لوضاقا جار لباتك اهاصاغَت وكلم ةضفلاواونجدواوتكسف نأرقل لن
 راو اما ئيعم مص اكش زجللوا ال طراكىتض اًيلَص ح2 البل عرض نار

 53 ةونعاهضعب رجه واهنالغ تدازو هت يخضرال(تثكأاو هيلع ةدإبزلا

 انيلعرت كنا” ل وفوه الهو ةدإيزلا تنل ار بقب يلع ةيزجلاوا جارنا

 هراتقىر درقلا كل ىلاراشبلاقو ”ككعانففخانع مف ناوركيلعءانز ٍر

 ننس لكنل لص أعلا نيديعس لوغأمأخ ةرخأىللا نحف طويلا ةمالعلاو

 ةنهلقن تلولا اق هتداعىر أجل ءهعضوم نعمالكلا نميرحتت تقوملا
 1 وسلا حئمالحا تاكل صاح مميفر وكنملاو ني اغال( نم ةياورلا

 لاتعذانيريمالنأكهتيلايوجعذ موضي لاقف هين غلأبو ص علا كيليعس ظ
 ورك ذةنخلالو مالا ءاشولو لجيل للا قذيمالل انبضرا طغنالضح نعرضعب
 || نمهنااللجرلالاتف طا شيق ناتج داوسلا ص اعلا نيانيعس لاقف هلق
 أ ىنىلا عازناهانهرليلاريم نبل نيب عازنلا نالت تناذ“ انحار عيانم
 بم و ملل ثال ظرف ثبتشتمُو قورأفل ]تو ةياعصن اضع ناب تأك



 و ْ

 مست اكطرالان أكو دب لنجل لل ءاٌّدَر لاقام لآق ص أعلا نب ديعس نأذ

 ديعسرك د اغاو هتع بوني نموا ةفيلخل ليد تحت ىهلب المل ل2 اق تاب

 ظ «ةصاخ شرقلا ممعز لع ةفالاملا نالأيقدرق
 «تلول للأق

 لا كمحل اوه لشحو ل ومالا عمت مهل عىلا نوبتكيء فلذا ناكف

 ىل دهطص ! دايز ىلا ةبداعم بّتكلقف اهدوعمجي تيكن ول ببال

 كوم اج نام هاصواو كل نب. هلاعىلاد بز بتككءابضيبلاو ءارغصلا

 - هريضص عبارلازجملا)<ةضغألو هد نيالا نيباومستي الك لاكلآب

 (ل والدبل دسرهتغصييرغل ادقعل للعرشم اللف ةياورلللاحلو
 د ايخ ىرنل شمال لف تلوملا هب حرص أى ةياورلاهناهن خم لقنن

 «لقعلا بحآص لاق «لحاودجب لحلو تلوملا

 بتككا دايز نا ىبعتلا نع معال(كاورآم لوقلا!نهريظنو ”

 نيهموملاراما ناةفيآطل لعن اكو ىرافذل لمع عببمكك للا

 سس أنلا نيب متقنالف ءانضيبلاو ءارلطبصلا هل نقطصا كا تلا بتنك :

 نييك .امانكلب هذا باتكحد لج ونا هيلا بمكك ةّسفالو بهذ

 , اييرطلا دقعي) “غلام عقجا ام مهر اق خ سال اف ىدانرخ

 : 1١( ةعفصلوالزرلجلا



 نأ لب دايز ىف ابك يوانم نا ةياورلا» نه قف نتلهتا:الا ارظأت

 مف فودنكا ايزل علو ملا تكتب موملاراما تارعكملا ١بكدايز

 ِ ةيوتبةصاسدل ال

 «لا تنعدم لعامد بخلاء لكسنح كولا نايات ظ

 بهجاولاءاداو حللب علصلا نعيسيالع مة رمل بلاغ نوع هتلالدلا|

 لالا دو اعمر افتس لعب للتي: ةرابعلا ةهئىّيل هنا ءاشلأت

 ةسميلخل للا لوكومرمالأا اب ءئفلاوهتممل يا لاثلا نا هدارمن انقل

 ا تيصوسمم للا اباس و لاومالارس# ناز م اعلاف

 ظ فلنا + ب

 وتتناك ةليبسو ةّيآب لاومالاع جاف ضيخلا نوف نبيل اولا ناكق»

 ل دا ف ايمهاوروشعلاو ةقدصلاو ةاكزلاو ارخلاو:ةرؤجبلا اهردابصم

 ارب ود خب يما كاع كاك ةت دنهل ةفكك ديال هلنلالا
 تالأهنم ميني كلخ تكلا الق ولذا دي ة مانا الهنا

 مهوب خال شال 3ةبضن نياوةيوجل !نمرؤل ا مهالسلاو لع لالا

 باع لتقاوعسووب اجا كلذ لخ نهود ممالسادعب ةيزإلاب

 لاف عرمانلارتراف هلا ءاروأمو ناساخو ةّيدرفلف ةتمالؤب لاعنم



 اواطوماةرهنلا ءاروانمو تاس|رخجاه | سوبصخمو هيفوأنقبلا نو ةويدهو

 مهنه يزل بلل لاعلاملظا/مالسالا نع ممتيالةيثم اير خاوااملا

 _ 6: ةفصيإرلامزجلا )د همالس العب

 تادايبعضوممذ مالسالادج ةيزجل انخ اتخلكا ّعقاولا نه لوملاركذ

 5 ّك !ًبرفرظأتلل لكاتب بلقا ملع ةالوولا يدش. سننملإب ناخب قةتءونتم

 نم نراعي نكن وداوقت دا ك5 (ن1عو [ًروج بنج لكم اوطحّزدانلا |
 يااا اب ةبزجل افاوماسا) ذاومالسالل لامني امّتشلا |

 ور مسدللا النا اامههع

 كاداضب نع بنبض ايركسعالربالا تسيل ةيزجلاناملع ١

 اى دوي كاريلعف كانل لملاك لضنلاب صنم اًكيبدوخ يو سفن

 | اهن لعجو ةيزجلل توكل داو ةلانوعو ركلة تع توكل لادا ايش |

 اكعرتتا لا عياضول ارهاضدإب حرص هرالا نبا هركذ كنا روف ي.كعياضد
 اذابضلا نماء افا تا اهيبغد ىيطلا:ىدذالبل اف دع مكو«باطنلا نيرخأ

 تطقسرىنج /اولخدو ا كلملا نععافللاباومأق امل باطلا ربرعصعف

 اهيلع ىعضاو ةيزجلا نعبلخت ىراض باطنلا نر ع فعاودب يش م ْ

 لكلا !ننبدح 5 حوت لصالاذ نكيمل ةيزجلا نالوا ةزجوةقرصلا|

 وهيل هرلاو سوجلاو ىرابصنملا نمدالن للها !تالاحل ابلاغ ناك اد نكيو
 ك0



 ىلا ةرطابن وضري الاذاكو نادي دل اذ لاو عرسذو تيوح باه ؤناكأ
 ىلا زن الاهل نك السلا و ةيزجلاب نيبل أ طمازباكشلا نلوبرخلماتقاو

 ينزل ا برارص امركم عياط مال سالادالد نع ب نا هارطضم هنأت برخل

 ماسلا رغوملبلا نورت ورانيا تيب
 لاعلاطعب ناك شَمو ءضومدأ,ةجالا ىقوةَبر مالا صفنزوولأ و

 رمال سالب ليحل لونا ىلع ةيزجلا برضي

 5 لعم تارتالاة بوصألا ةخال- هدم قا كل اذ قفيتمل لذ هرعم نكلو_ رس

 | لل ةعمم بيقنتلاو ثيل 3 كلا ورظنلاراعاو ىصقتتلا بصحلا كانه دبقي
 لمان العراك يقتل اره ةمالك نوكيا ءاقبمل كمل اذه لغم عقوق |

 ةهملنلم ىففكتاهلثم ىف عوقولا نعدعنم ههلعدربذ فيلخل للاب مل جدو

 ايفايتسلدب ليرقل الها صل نم ب ةرصيل للا حاب ابتكأمل
 نمحرل يعاود اكره نسمة عمدوكياجرخم ال عطملع |

 لملف حزش وها ككيل يكتسي ال كيش ثمعنإلاب

 ورلابع يعزم عل لت كارين ينجب ىلكحلا حارجل اكلت امن كد نكد هريث الا نبال

 لماع غداتف ريلشاثدا ادجذ ةروكلم ةهقارلا» ةيزجلا طاقس أب ةرمأي ظ

 اى هيلعسانلا بلدا .ةنسم ةيِتيرف ا ؤماسم ىلا بيز لعف ام كلل نكد ||
1 

 انيق ثدكامداوهبا سكك ]أملا هيعزيارتغيلخ ال٠ وتكو هونغ ظ



 مقوأمرخا اكو ةنبلنلت قدداوح تم ماكل ف ةموككمتضقلاو لب زيلع

 عماببرعل اكلرتشاو غوت ثررو اة تاسارغحف سرس! لعفام كلذ لثم |

 اهنداو كرد ل ثم منعا نهي شيملف رم وتلءافلخ نما وهورعشو نيرباثلا

 تربع نبا هرلكت ةّمنل لله نكمل. نملة يزجلن عضو كلذ ايبعداران

 نم ء مرهف صرطن١) ليصتتللا نم عونب ىزيرفل. ]3 ةيوكتدم ةنضقلاو كرتخأ|

 2 عاجلا عينص لاعاراكلا
 : تعلابع نر أكن كلو (-.متغص ني اقلا ءزجلا»حارجا دق ورك هر

 . «مولع ةيزج ابيرض نكعنمو

 ظ ةفغيلذلا ناو دولتك س اناا نا كلرتو اسم ىلا نب ايزي ةعقا درك ف

لسم ىلا نب ليز مهلفىا معينص بوصتسا كامل اليع ب بزب
 م

 تر ذلطماوناكوهيلع اومأق برحلا نارك بملو برت ةعقاوركذ مم

 نمنح هيرمايمل السالب دهمل ارح ىلع زجل ليغ كا تغاذو 5

 0 درجلا طقسا ن [رلعاءأنب لأيعل لوضعب نم داتا ناك انماو ةيص لب ءافلخ '

 أ وه نعل ملاوعنم كا ل ءاورقماملكاقل31تاد عار لفات كروي
 || سائلا صرإيتلاوءاملسل لآلات كلذ لغمرمقو املك ناورهلعاو رو يزل



 لف هلنق فيل نس هليل اضجاولن تح ةيزج !يراض ىلعربكلااوماقاو
 ( هلو نيج لهو# ةداكةتما| ا لعل اعلا ضر ل نو لل نا ئلومل

 لي قكبايادمررضنارنع نم لانا نه تونأي ةيماخ اعدام

 ىلا ةيبوأعم ةيتكأمم تيارا نشا كوم افلخيرم اي هزولعقيا ةاكأم

 م ةيقيصتلاتلا عوج 0 تادرو

 || «ةيحعضوم نلوم يف سداد مرقخ نادرغلا ةبواطم باثكألا ٠

 فلولا

 | مضي ريق كلذ نه هيب المالسال(ن ا ةمنل لله كارا همثأ

 ضرع ل ارعلا كردأة م وملع ةبزجالت ايهرلا نالةنيهرلا بوب شلتلاللا

 | زيزعلا دعم متم كن لذ نملواو نابهر لع ةيزجلاوعضوف لإ نم

؛اناتح بهار لكل ع عفو ناس هرلاراضح رم فرك ملم اء ناورعنب
 

 ا 5( شذا عزجملا نمو فص يزيقم لل اطنتسم. هت اتلا عزجلا) ]

 أ لنا قالتخالانه اما ءارتجلال انه اما ل للا ض افلا انما
 ا

 1 ةرهاظلابنكلا
 ا ب 8 لكل ا 6 1 فراج بم د

 ناسا ننتأع 3( قانماةئكس ف هاعيلا لرش 1 قب 2 اره دااه

 متسع مو4 ا ا رمعوأسج ا ظو أ قضنوهتت 5 ةعو اطدراص مذ

دص ليأزةمب تيرثوةةثامو تس
 سس أم هرش ده ينيج د :ةقلابرم نرم اههخددو

 تسل متم سوو حسم تبسم "سمج هب مس حب مص دن تستحم عمد 0 3 0 0 5 /



 تايهرلا ءاصحبرمأذ ناورم نيزيزعل اليعرما همايا ف ورأي د تالأ

 د ةبزج لو لهدر أني ددلاح لكلع ةيبزيل ا مهنم تالاخاواوصحأف

 ( مو مر هغص ىزيرعلا نم ناثلا ءزجلا)“تابهرلا نم

 «غرملو انزع ادع نول, ةراش لف داقرإبعلا ده فدجت لف
 0 ا
 نفخ كيف سيلان هد تايمرلالجزجلا مظو ناره يززعل ببعد ١
 الأخص صن مرمال يملا كلو ةبزجلا تعيدؤنلا سا زناكتلو تابعا
 أ طخ زيود بعد رتجل ا سهيدابجالل تاكد باك
 اع ةيمافرمرج نعسسومل الق !مانؤسول [ثحجاتمهها |

 ظ نئيرخلانعاوق لك مانتبوابلتس اذ مذارعاولاوماللهداقيتساد
 لاطدا جد نع ةراملا هورصد لقتل ذة ازلاو ىنعلاييبفتو ياللا

1 

 | ننكل ءايرصتا كلذ لجالف هضبب نفنم بانكل ثلا نتج اوهالكلا
 / ضف نارطيغ ةةبيغو لكن لق هنا عمهسياسد ضب
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 ا

 ا
| 



 0 يي
 || ماسالت دق ناباكاريل باتكلا عوضوم نا كلذ لكدمب لوقنو

 || جراح ف دباللوقت كاعبو هم اد ىواسم عاب الشلل أ قاعتم ف ان

 | البت الا لعةسسوم تناكل ها اوتسايسلاجةدايب نم مالسالاطادق
 أ نكل و اضرع ةيثم لد راوع ىنكىلا كلذ مق صنلاو ل سلا وارجو :

 | مفنتسايسو لقنت ةرقتنم رك ةذام مدمر ككيمداكام هلو كدشلاذا
 ىيلاقيدشرل اء نودزويالّيم أ نامعن ساد مقتةللعمودإلبلا

 ١ رحبت قرعللاو نيدشبلرلاو أشم كدا نارمهتلزنمل تح هينالك مع ناءانه

 | تال بطابع ضومالكدحا/ع طم هيف سيول نوط نع لم

 دانا
0005 

 ١ لدالاو ٌيملاب نحل ايلول اونيساحلاوزنومالكن دنزياكتلاو تذاوتلا || .

 /مهلشمو قيس مهلداع اىنلا لب لفغملاومزاخلاوعيلخلاو كسانلاورياجلاوأ|

 ٠ْ ده د لتتبع نص ولي الار وطرمهاضر و اذه افواو قرط

 | 02+ طي ططعاو طق لح. لقكل قو كأبضنالاةتد اج- لولي مز ولذ ركننال
 ١ : + لانو هح دم ىرطاة دحاومل للام هنككواتحيتساو حازتساكهّدح

 بانكلا دوعهم ةوذح دم قف تراؤيول هئارُش دمذو هني ىف تورس أ ةرخالا

 لاي نا الا «لادللا/ كح هي مط ذب
 ملسولا
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 | جلمو ةندج بيرعلامهنال ة يمل بمذ هن ممن اشد نما او برعل مذ ىا

 اللب يشاع ايرقا سموا مثنأه ةلالس سؤفاوا برعلاو هنالك ساعلا |

 ل مج م اذ بمسبح اج يدعم ع هصسسم و

 سس الا
 ظ ظ «اقياس كللذ ف هضيرم لو مع ةلودوهتلود



 قلم ممم سم مل ل

 نسج فلست وسد ا: أم ماليا نام
 داعم محل حاتم اما رم نبط وتد كانيمتو >دالملا ارهيعتو ةسايسلا

 اورثدرب كال ابعو نيزو ةبداعم نع ورابع ةيماب ةلود العا

 قم لطترلذ مانع ماماؤم ته ا ورا
7# 

5 9 

ٌ 
 ا

 0اا4ااا0ا اذا« ب:

 ةهجورم عا د انما
 للة راصتخالن معو عم

 | جام سخ ةليللاو مود لف نذ أي اكفنا ةيو عملاق الخا نما
 ظ  «ري دب هصصق نم غرفي قح صاشتلل سجق لو صاذا تأك

 ىدركل ىلع سلب ةروبعتمل لل هرملخ لن يف يهمل الا جرخف
 3 |ىملا تيبصلاو يارعالاو تيمضلا هيللا دشنت تدالحال(موقدو

 631 ىلع لوتيدو در لوقيف تلك لوتيف ةلدستا اكعد

 اذا قح رم ١ى هورظن ل) وقيف ٍبعنص لوقو ةعماوتس !لوقيف

 1 : ٍء ةقىلعس اددلازني هوقو سلال عءسلجت لهل لةدعل

 اكارشا نمت ننال حالات ايولعاو وسااذا_دئهلدأتم

 | صال معا انيلا مخ :٠ ىلجلازبعر كود م ةةرضوكلا ظ

 1 ل ىعمدو هلاونو طخ وقم : الخ ليش لوقت لجرلا هوت عش أثيلا |

 20 2-2-2-2 1 ا ا 7 ل د: ع مس دج مج مس سم حم مام عع
 دج تجر رت ناو رج جنو اج رج هييتتمتجا تر 7871 7: ج77 جت ت2



 مخ .مهج اوحاوضت ادمهو ساق لوقف هلم نع تالف بافرخل)

 ب اسصع لولع ف أي ىتح + هيفرم ايف هباتكع ري بتاكلاو + ءارخلاب توي

 مهوتتوا توجيرا ياو ل اعا نم هيا منة اجب وم هلك روحا

 دجل ارش 1 ده هنو اعمل اعان أب فنئىو دوعسأب| لاطإو ١

 ألا عسوأامدرتسايسو:نواعمرابخاللا نالاع جز اخد ضتعمرتي

 بائتجا امم نأنحا نك هلمثو هئاطعو هرب + :هوملع ض قامو قالخا
 ١ 8 1 3 1 1 عا 00 0

 درل رمد تايارغلا ثإ هاللولع درت !ىتجرسوفللا هب ىكدتتساو بولقلا هب

 «ءادخلار سس ىلع أ

 إ

 ظ

 «يأنطال عاده اه اذكر ميأقو قلع كاك

 م>اشامل الربع وملح ةيواطم لاقي ناك غال هلا قف تالط ل بعامأ

 اثالحلا ثلز ف ةويبحلا نب أجير نئتازخلاو لاومالا توب ىلع رع ىدالوهو |

 | (ن له هوهو) ىلإ روصنم نب نورس لدجللو جازنملا ةباتكل ءورويغملا

 | ضرفن 5 «ىلعدازو ةييرعا اللا ةيسيرأقلاو ةيم درلا كغيبواو دل للحم

 شع رن ب هن ازبح هتعيب قف لخدو نبرثع أه غلبف ةسغ ل لاوملا ةيواعم

 و هك نم قيس للقو هتمجرت ىف دقعل ل رح ارص ثازد لكرك فتح نب |

 نمايفةءانكهينارهتدابع

 اهتءان لٌئادأغاثاف جامع ةللا نكد جلجلا ةيمأت يلع يبد



 نمل ةياهتس لتي سوال ذل |سدوب ادد كل لالا

 هالسال/فريظندل قييدعلام نيم الآب لعفروصتل رفعجوب ااا هوارباص لجحر

 ؛؛(هنعامذ لدمو جاجا نعاباذ موا نا هلل اب وعل فاق كلذ عمو

 قع حالاتك ةوملقحوهب نوزقيش ماا لله ناك هيملولااما

 فنتقفن رظنلو اح. وتف ماكو همي الخ |رضذا ماغل له آلثع نيلولا ناك"

 قاحجريمو نمل | طعاورب انما عضوو ةئيلل لي جيصو قشم بعص ىتب هش للبس

 هتبلنرع اكو لكي ريرهضلكوأ مدا دعقُم لك عا ساند ال اوس نعيهانغا
 وهو “يزن كناذأهيفدز لوقيف ساب لوقف اممم ل اوقيف ةضبق لوا |

 / مالاو تيب للارظنيل ؟:ةنس دينول! جورهالسالاف تيبل ابق نالوا ناكف

 : «هبيهانّو تيبل للا ودنمرلصا امو ْ

 | كواوتايضلارادوىضرملل ناتسايب ال هملذاهاكيوقعي للاقو

 «قا نكن يملنجلاو نيك[ او نآيمث لل وجا نص

| 

 اه ًابجررز وكىرزاشلا خرعم اكو” هن وو عال

 ظ كللم ىلا ثديديلولا نلف وقعيلللاقتببلا بش دو ئينل يمص مّسوىذلل|

 ا.( لاقنم تلا نأ هيلا ثعبف هيق هي هل لوسر لجعس مره لق هنا هياعي مورا
 هلل البيع نبدل اخ ىل ازيلولا ثعبو + م ءاسفيسفالح نيجدراولعلت ةياموابهذأ| .

 « .رتبحكاإ د انلعتاعجو خافص تيرعخؤرازيد تلا نيثاخب ة[ملعوهو اهدقتلا(|

 رجرووو ووجيباجرب جب. ٠



 ير
 نيب ةوملاممهل بترو م اتيالا نتخيي

 راثال/رلخاواهلعب اهلضفب ىضتتو اهراث ابهر ارق اكورعت لوثلا فاش

 بابتتساو حوتفلا ةرثكلوٌنل بتر اهب لواطتو كواملابداقم اكل ضان لا ٠

 1 وي 1 0
 نا الق ةيملىب ةلودوملعلاراةتناو لدعلاءدأعد لطوتو ةيعرلاو كلملاروم١

 كءمهس كلذ لكى بروواطسق كل ذلكم

 اطل ٌملظُماهمارو ىيل ةياغاهثممهلود تغلب قف حوتفلا ةرثلا أما

 و ماشلاراي دو ب رعلا ةريزج ىف هبابعر خزي مالسالاو رش اارلا ةفالذا مابا تضقنا

 أتحتاوأ وت مالسالأدادزا ةفالخل اويرحةيماونب تت تنل نوفل ذالب رصم
 | تانكالاةيمارثملا ةئاثلا دالملا تل دو هتوطس تّدتماو هناأطلس بلغو هكلأ#

 ا|اىقند م هد مبالو مهلة مال سال( وام ننحا هك ملام اوكف هيكح ةزوح ىف

 لونعملاو كارت الاورملب لل ادالإدو سل لنالاو بيرنعملا داليري اسو ”ئيطو سإبارطا

 أاوحلابصت يل صاوزغور جبل اربازج نم اهريغو سد عبو شطر قاو صربقو لتسللاو |

 ايار العميس اوبرتضو ةينطط قلاروس اوغلب ىتح مورلا دال. ف اواغوتو ةبونلا

 تتطوادتو ةنس ةرثع عبس نباوهو مهداوقءانبا رح ئغقنل الدنسلا تشاو

 نشل ادالب د نحو مورلا دالب ةيصاعو لذاك د اليروغتو نيصلاروغن مةبويج

 ضررا دالد ىلع نموا حيف الأ دال وغانا نماوكلمت
 ميريو :ججلا هرصمو يريزجلاو قارعلاوم اهتلار ايدو برعلاىهكلم وحق لخدو



 مليللاو ناروتو سرأذو ناسارخو نيمراو سل ننال ع ملبارطو شكارمو ضروتو

 دوزؤلا دال هرهتلاءاروأموم مر اوخو ناتو ناحرجو ناتسربيطو نارلادالدو

 ةثقل)ملا ةعس  كولملا نموهشاري ن مف لسنا دالي. ضو لشملاو نآتش أن ذاو

 «مسدتغلاقزنكا قر هيرأبي نم

 فتان انه نكيملا ةالضفريبكك للا ةعس فني يعل ك|لاومادانتتسا
 كا نلودالملا ةراحريهغتودابعلا ملام مايقو ةيعرلار وم قرظنو ةكماروم
 ير اتن اله ارم ةربخل لكدذ دنع اوسيلاهاهاروم اذ اورظنرملددالإ اوت يذلا
 نيدسفم ضرالاف نوذمي نينلا رطلا عال مز طمىلعاو ةلذام ىمسا

 ْ قاعوموتفلاةرثكود !علاروم لف رظنلاو كاملا ةةعبب نيب اوعجت اقف يتم لب ةلولم ما

 لارمالاول لبو دج الاون او عنا صملا )و داقنيو قرطلا ثرمعد راه الار فحمالبلا |
 كيلاعصلا جبد عقملا حايمعلاو نيم ليحل !! ةماعلا! !اوهش كو كاوجااوضقوأ ا

 اونصح حبوا كلا ادو دو حاصملااوشر قا المها درج دناصالنيللبزجلابأ|

 «روبعقلاو تلملااوثيو نوصحلا

 ةلابعلا ةهكيلاومهلاعاو هريس نمد قنايف ريذكت كلذ نمرالقف ظ
 تاشثحديلع بتل ملاشه نَّضَح هتافمئاصلاام لدول نم طن ىلا
 و ةرومن صحو ش هوم هاا يرضخ كانا ان ظ

 قزااوه | صوملاروس كاهل اربع نيدرعس ىنبو ةيكاطن لمه رم اذوب نّسح



 ْ هس

 داسو ردن اولا ةطرش بحاص ديلتنب اةرانجلاب ل صوم اشرف يشير ماده

 اعماج- |. بم ايل ىنبو امل لرمأند لاق نو ا رنصحو اجرمث شعر ال !ليلولا نب سابعا

 نماغلا نير شعو ةعبرا بالا ةثيبدم كامل الربع ب ةاسم نكساو

 دحالسلل ةنازخوريعشا [نرهوماعطلل (انزنغ) يره ىدو ا طع لو عم اشل لله١

 3 قمه ءارمالحا احلا ثدحاوأهزرشو ةنيادد ]مرو مرصصل ارسإيرما

 ايكءارنلا ةّبقلاو اهرعصقوأه لوم ىو ةرهصبلاو ةؤوكلا نيبطساو ةئيدم

 هين بو اهرضَموةإمرلاةنيدم هتبالوت كال الب ترس كلحأو

 مفأن نية رشع روع مداوقرحا ىئنب جرا هصلاوىتقلا هرابألا حو |ريببصوروصقلا

 ضايرالاو نوصحلاو تنم نما هيغل ةدضاو اا ديت ةيقيرلاب جرا

 ؛لئسلا و وورلا>الدد نحو سا لنالاؤ

 | تادةضيغانلا ريق عضومناكةلبشا درو قرنان

 اكلت رفاوثرح ا ةلاثقلا بر قعلاو تايملاو عإبتلا نيمو ىو اليشو ءاورط

 | همت تل منام دعب :تاتسم ٌةنمأ يصير قرط تصنع ارهزلا ةئيدملا

 | هعبس ةديصلاوةيكأ ١ نيب مف قدرطلا تناكو كلاهمو وانغ تاذ

 ا | سوماجووررسوماج املا ةجدرا نمل هيلولا هبحوق نساكأ انرفساثلل ضزتعي

 ا بتكد يلولا نام متنس تدداوح قريذالا نب ابتككمرككاو أبت هللا عفن

 ١ هيف ىذا عنموملا نآكو ننال عد قرطلا الصب همي تاللبلاللا
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 امد ضخ ديلولااهأيا هعظقأت عابس تاذ:ضيغ ثلا لابعني ليعسرنق
 ءرما تل ل اابع نمز ىف .٠ ةدسىف ةكبتارجل ليس ىغبا وكانها |
 كاونف للعم درا لاعو نييسملاوباقضو ىداول لع ةعراشلادو لاب اقض لم |
 اكرعرف ةرم |: زيزح اربع نير بق نم ةرصبل لل ماع ىلعرطحو كالا

 حنا ؤ مهل نب ةرثكو ةيعرلل مه ةدنم ىلع دتىلارابخلالا نمو
 ةحولم قارعل الع يبزي ل ماعىلا ةرصيل لل هاك هئااهاذا ةطأمإو

 قاوعلا جارخر هنلا لذه ةقفن تضلب ناهيلا بتكق نزل كا ند بتكتحم أنبا
 نوربا مهل [عرقحور فيز نيرعي ىنلارهنلاءهلر طخ هيلع هقف ذأ
 ىنماربثكمهيلا نوبستنملاو (نايبز ىدنناأ ىجرج لوقب اكر نوه اذل 0

 |[ دوور م عرتكو ةرواسالرهند سيب درهنولقعمرهكركذ امريغر أفنالا ش1

 ت انيرينرقو نئانرورلسرفو تايبزبرطو برحرفو بيبحما

 رفتو عارذرتو بيبجره: ور وزيري وراشجس نو ةرعرم ةرمرتو
 لاب ايف ةرهبلاباه وقح اهدكراهنالات نهدر أهنالانم ةريغبو ركب ىل١
 ظ ءدالبلانماهرنغ |

 شل |ريعسملاءازب حف لهيجلا نماوزعرئاو لاومالا نماولنإب اماما

 || بي يشل لى دح ا نمدو دعموه ىذل اىومالارجعملاو تيبا لبيهذتو |
 -ىر ةالبلا كلذ لكذ عجار هل



0 

 | عجانروف 00 ا
 الس لك هياوس كمال سال 3 بيرل! راد ندا لوا ممّياونب

 قشم طن مورلا دعوا أيس هوو سيرفلاو مورلادوةف نع هد

 || سرع دوا ةدلا ورت اف رلاولقن نينلاهو العم اسو هيلع هلل ام عوتلا

 ْ !دوهتواراثتناةس ميرعلا تدازف ةميرعلا لا ةبطبقلا و ةيمورلاو يسرأقلا

| 

 نانمللاوةعزألا ةيرعدالملا هنه تعص/| ىتحرثرلا نمةهربضمعملو

 ظ ولعب جريزاثو نأ ةنس قثص لبكونم هال دال[ ىّئشتسم ىنئملَدو ارو 1

 | ماما مشو +(! 'ن الز مهلا ورجاو نمو ليه رسب اورماو ءابطال(هيف

 1 مهم بالخل ب رو ايضلار ادلة امهو تايمعللارادءاقنا ظ

 ظ ,رهوملعي) نيبدولاحمل بترثردهرلا احتومأتبالل كر نكلوا

 ا ةلسالوعوهى نما نارتلاذ هد دبر زوار دنس لعل ثفر اعل ف 1

 ْ نآغعرب ناينعميفاهذالتخ البق ةمال كدا تراعملا عوبنبو عوامل لرءادو ْ

 أ [هتخل تادفذرممب تحاور جهلاب برعلاطلتخا كلذ لجيرش ئئومأ هوأ|
 || نارضالاو .يستا15 لا وم ةمالسلا عطتسقمل رمل |تماساو
 ا ل

 . يورك نوتعلالا

 < لينولاركد طويسلا 0س



 م/م

 اا وعضوف هب ثلا ةيم لهب ءارم ادحدوهو جياجملا عزفف قارعلإبرتناو
 ةرطت ٍيِبرَح او نورممتلا هيلا قرطتت نا هللاباتككباومصدخم اهعالو
 م اهرو يامال لالإوّني 33م مظعا اذه هللاود ليغالأد ةاروتلاللا

 ةزفو نهح نصل جاهلا بتك(ةنم امرزاويال برا لو ءاهب تم ةتصعظعاو أ
 محي نارقلاب ةناهتسالاب ابحاص أمر ىنل انيون'ناكدراصمالافأ| .
 نيا برضو هتانل تالصل الزج ناكو نارقل ظفح ىلع سانا 0

 امهتبتر تاجووطرلقمظعو هتلفجرثا6 هراغفييمل

 انافو نيج انلا سرب سغملا ةلجا تغبرمهمأي لغشريشتلااما
 اةهايغرت كلم اي يعرمايردبج نالريسفتل لفعضو نملوان نتا لؤريسغلا تود

 لا نونعبي هتالصلا هله الع نو ليزر اكن ثيدحلا اما
 ةنو تياورو تير ظفح,ىل اوعطقنيل تامل مهل ندربجمو أب لهب
 , حاير ل نبءاطعا ران ريالا سوما ناد رم ىنب م ياص ديا اكل قذر مر ناج نوعارب و مهماقم نولجو ءابقفلا نوم اذ اكو
 ات خاجعاوم كاان ع حا كامب هملع :ذكلو هن اند انكاج)
 ءراشد نب عاطعرترتى من نلل لا لتحيا كازايم هع « جاي اركذ ناكلخ نبا لس
 همم ةنسر يش الكنب او ديدولارابخا دقعلا هلع

 تس ص ب مص سل اأ

 , واق سزلااطوملا رم ةمقم هل ءءاطعر كد ناكلخ نبا هلك



 اس اكو كسانم افزثاضبتجو يلف كتبا عاقيت ممول ع

 دىرهزلاو ناري نب نوهمو ىبشلاو نت نيصساقلاو هل ادبع نبا

 ِِس لج: نعةزعا ةوييلا نبأ جرو بود نبةصيبقو همي ىلا نب بوبا

 لقنلا ال عاو ةياورلا ةاو ثييدحلا يطا يزههمهنان عبرا ن اكو

 توطد تعدوتسا الولملسو يلع هللارص لوسرلا ثييداحإ» ا 5-5 ظ

 زج تاتساد مهضوم م ءالمت زلم ل

 زعل ع عوهرسل ابتكللؤ انهنبو دج ناالا لله َلهاَرَمأ مضر ات

 اثييدحاوظناةتانالل) لبتسكونزجل لح يرمتناداثالق ابن ىومالا

 سار مزح نيربككى ل ابتكو وعما لسو يلع هن رص مال وسر ١

 ءاعلاسوردتفخ قاف ىلهبتكان ثيدحو أر ءنس ناك ايرظنا نا نيثد حما

 ف بكل ضدريزر 3 ون ثيدحل لذ انكم زح نبا بتكل قو ءايلعلا باهذو ظ

 هعفلاو ناسلا مملعيراصمالال ابيكيريزعل اربع درر تن اكو عيب جرب عيبر

 ركذ يمد ءارمارمابا_ غو دتناكرقفاهوخو غل ل)وصا ما

 لد ابز نذ تس لل دل ادوسالاابا نا (مم٠ تفي جل واللجان اكلخ نبا
 هلا بيمثىب انت لهب نومي, برعلل عضي ن )ايمو نيقارعل للاووهو

 1 م وساع“ ٠ع هيارباوص

 اطوملا ىلع قرن



 3 0 43 هل مى

 ةييماودررصع قاؤنأكهلكءالوهو ل يأ لا هنعور رب ىسع هنعو يرضخ ا

 «هلوصاافد لعوولا وعضاورمهو

 رشتناو هر لق فتراو ءارعشلا سلا تقتؤيهيمعىفف دققرعشلا ام

 سرجد ىرالل لقدز غلا هرضيرقلا تأسف لوقلا ءارماورعشل للومتتر رك

 | ونمو ةنيشب ليجد ةزعرذاةوترقلا يبرر اير ةيلختل لوطخالا عفط
 | (نيلصق دابجوض ٌةصقيازاكهلكءالوه بيض ثاليغ ةمّيثا د ةوىليل |

 «ةغلل ةهيزو بدالل ةرهز عصا أمتنا تقطنزباوج ضم ةياون 4

 . |[ دابخ نسرانث هرعشن لش اثنو بدلاء اذ: ف عرسأزلا نونا فأكو

 1 وةليزجن للاومالإب متيزيو ظوربزت دو ءارعشلا ندفوتي ون اكو ءارعشلا ||

 رعاك نمتغااوغقلتتد بدالأونقل تيان للا .ظءانبا تولسر بان اكأأ

 .اهتافنواهياشاو اهرابخاوأأ
 مهرمأيو هرعت هرععبف (ىزاغم ا هيلو غرر أتلا لعام

 ىوتملا نملالاسمينم نب ب هزه وزاد اوريسل ابا )ل رف ةرما عفتترا
 ام ةنسس فوتملا كامل انببع بحل يص رهف ل#م نب شوو: م نس
 1 وا ةىفنح تسرهطلا يس نرسم ٠ ةهغصرلجلا ناكلخ نبا هلم



 ئزافمادريسلا 555 ا وتلا جمع ني ىلا

 د.ةبو أعم ةريس باتكو يرانا مران لماتك ا وتلا ةناوعممإبا ف عضو 9

 || د ةيض دار خ ال عالطتس لف يدش .ةبغر رم لوب كولد ناكو تيما

 امل: للا صال لجي ةيواعم ناكدن لو دوعسل ل](5 جيلا لاعمال( د داوح

 نالغهيتايف موقد يللا ثمار ليلل )يللا ثاىلاءاشعل عب ةلين لك

 اسايسو كول مارس وممالأرابخا نمع تكل لف امميلع نّورقيف بنك ةلذعو ]

 نمبر ىش نب ديبع رمصع ماهر هتس لوتح كر ذ لعرب صدولو لولا

 57 لبابت ببس زمجتلا كولمو د ةتللار امخالا نع ةزأسو نجلا ءاعنص

 ئ اب ل) انربع ٌشاعو هيلعام نتي نا ةرم او دال لف سنن !قازتةارماو

 هلي بضخ ارابخا ب اتكد لاهل داتكب كلا نم هلو فوتو كا طببعأ

 ويس د شساناهتعْزخاو

 ْ رقلا كوم يراتاب اءكهلاولاقنف ةلقتام اشم ةهرمأو ةييرعلللا ةيسرافلا نم

 1 لقنءاروصم بالكل ناه ناكدرهل اجرمجا نورها هد تيئاقد

 له افحلاةركنتو ىونظلا نك :يجار غيل ١

 3 ,و ةوغص تسرهفلا باتك لع



 و .. +ىغص» منيدنل لف ركذازكرطصا ةتيدم ىف سس ةئس ىدوعسملا ار

 ةِس درخلللا ههلقن مهل نالكفءايميكلاو بطلا ينمو ةفسلفلا مولع أد

 نف لقن ل ةالاهو .ةنانويلا نمب طلبت كهيواعل لاث نبللقنن حا صأثا
 ةلحخلا ىدويكرهام بيبطمكخن نب ناورمماي لف ةرصيل اذ ناكورهالسالا

 .توره/رسقلارثانكأ اه هبوجرس ان ل قنف ةبوجرساد ههساةربرعلاب تراع

 ا: هدج د زيزعل أ يع نم جل الذ رحلللا نايل لف نيعانبا
 لأخي وميكد يلف هّجبو ساند للا يحيرخاق مال لف بتكل تاازخف بادكلا

 السالف ةفنلفلا مولع بلط نالوا ةيثم لل ميكح ةيواعم ييانزب نب
 ىل بنعم اخ بغر اريلع نادر بنو الف ةذال ل لذ عمطي ناكدنا ةإخو
 ام ريد ل زن ناك ني ينانويلا:فسالذ نم داب ل قتس مل هل رلط

 لينرمهرماو بطلاو ايمّكلا”عنص هنع نخاع ن لا ئندرل ا رسونايرمصزنصو

 امك ف مالكدلاخل هلا واقف ةيببرعلاللةيطبقلاو ينانويلا نعبتكلا
 ةرعم ىلع ةّلاد لياسر هلو امهل اثق نييلغلا نين لع اريصب ناكو بطلا

 ةسمؤاف (اتلا نيا ةحلاص ةيجرتهلركك ل قو ناكلخ نب هيربخل اكتعاببو

 2سيلاطاطسر لليأس وركز ةلبجواوهوماغه بتاكلآسلقنو

 فماذا ماقتسا نمل دامث يماونب لوقلا نم انماق مىعًءانبفردنكس

 ارد د اا ناسا ةهافيتط ةيشارابك هلس



 لراغواسالاف ةموعلإل هد ل قينوما نعل وا مهمال سالف ههاندتساد ]

 كلهم ةلداعلاريسلاو هليلجل لل نعالاو هن ارث أملا نول علاومتس ايما لوا

 لال ضم عوجرل للا ل يبس نمو حلل تاعذاللا تلوح ال ضافلا ايا

 تلهداذا مدل ىوزنلاو كتفلاو ساّرنذال/لعروبطماهزوكو نملة ةوسقو

 بضغلا مطلب ةظلغلاو ةحرلاب قوسقل لل ل [ّتلياعانو تطاحاو [.تباغ
 ل راقت عشبتسم هجولاول اكب ينال( عرش اكتمل اذيبف تان

 :بأ اءاوق ناش كل ناكو ةقرو افطل بوني ٌتوطع ٌثونح شب شه وهذا

 باهشومف تازفالط انو ءاذكاك/لتاقاذا ضدح اقرت كن اة برحل الاطجاد

 [ةاطلجاوأتات نيلاوب# بناضاز ذاع اذا روت يعسو بن نان قت

 | 6 "عمن هدوعانمججو تلولل يبرر قواعبط مراوح معسواواقلخ

 ميسابعلا) بأ دصاعم هّترش عم قف هلأ حكيذَرطتالذ (ةّيم لج هي للعا عم

 ظ .تلول للا
 ”ةقارعل لف !مهماقتم موقي ا يكل غل سبتسي ناروصنم للا مرضج بخ”
 كل اءطقو ةبعكلبيهصت عارم ضألا ةبقلا دايس ءاني ىنبف سادلل حن وكت



 هه

 (وس. جىفص قالا عزجلا) “ةئييدملا نعرجبن لذ

 «لاقو

 بيرّشارمأس ىجلقو برعلا دالب نعىنغتتي نا معلا داراو»

 00 | ا كيم اناث هىتج اهدا ودا بكد

 (مر : فص ناثلاءزجلا)“ تافرعو م

 :لاقو

 اودوكيمل لااوقأن حرك .عايشم انخاذ + نوم( للا ةقالذملا تضفا ملف

 قلل وقلا املاح و ءارقفل بضخ نماقوخاهر حركستلا نوعيطتسي

 م1 فص ثلاثلا ءزغا) لرطربغ هن لعا نآرقلا

 موعنانم ىلع اولواطتو اورذتتا نا تس ابعلا ناحاولع أضيع

 تيبلاقث دسو ىبنلا تونيمهن هن يبا رم هر مظعف ةسايرل لف
 ا نا حاصد تارشلا ءابقن ههالسالا َءاعْدَو مرحلاةمدخو

 ةبعكلل اماعرا عارضا لا رتل لو مهءافاخ اة ورمل ود سسوموهو

 (ءافلجر ضارهو نومآلا ا واهله ولع ا قيضت ةني للا نع ةريملاعطقو

 ٠ ّ الفعتطس اوومراحخب وهو مصتعلا ناو نارقلل) هنري ناكاعمووانيد ظ

 امياقلاد ل دعلاملاملا نوت ثاعنو“يإ اًياطاهل لعحم ارم 0 ئ

 ْ ل انو قيصلاىك 2 ىو لع الورمج

 حس 0 هس جي 5



 ليمالومهبةأباتغريغ سمح ريع ىنضق سبعل نب رم ةقيس [ّيتاا ذا لولا

 ! سهتسالا مم قح وبوف ةيماوب نمسح ه] تضرعاذ اكل ناكو مىييلا |

 بنو نظل ابان انواجر ناك ذه تا مهككن لا هيونتو لوقلا نحو

 ًانهنم اب اودامهبلاّذمل قع. يم! ندرك اد تعلوملا ناف ةتهثل لسه نو لصالا

 اكياذل للشر يزلا ارم تالخلا نبع ل انق هيقرككد تار موت دشن

 دمي ناكل تقيل نآيبو قدصلا لول ايزغم ناكولق هركذانقبسا امكأ
 أ ةتارتمل لوزن مهراكتاو ةبعكلاي ممن اففس:هيفركل ياض يسابعللاباب

 تيرطن ايري هناف هل ايتحا نسحو لؤملا ٌةريكم ةقدىلارظن ةضوماترهو

 ثزلاو ةيسابعلنرانتنالا يرط مو ناقل نم طحألو ةبعكلا نم رّطغلا

 |احهت وددو در هتتا ورلد ذا برع ةليشا رف مرجع

 ةلودلا ةورثناونع تحتاددصاّسومغم نكلو ةبعك/يوهفافتتساركنذأ
 ظ ظ ءاكم هيئيذبب ذوفدو بولطمل مؤ رطن ل خاين ةيمالسالا ظ

 || ىهو) ةفالخل فقري نم ارم الاق لاجل غلصا نعةيلجلا تكأا

 نبرلإبرهاظنابالااليبس كال 5ىل اد هيا سفن اهل هش بو (ىنيد بصنمأ |
 ديظعت لع ساب للحم هرآثم عقرو .تملك ا عالف سفن بصخو هيغل أ|

 بم دابحو بولغل ا وطع بابصا ب مئاقلا ةضانخ ىلا ستلاودتت اعشنأ

 أأةيمارجاقاخلا ناكشلا نل ثماننلل بيتل او ةماطلا ءاضرو لايم
 ك5



 م

 ثوبكم مولا نور ضو مهنوةيويو سا تلأب نوأصي ( هالك يسابعلاو

 كل نلورب ان لع نويطؤخم و مهباثم بوني نم مض اخ نكنولسربو ا

 باص ا دكتحاصللااوعذرو هنع هّند اوضر ىلعب ةيككام ال لزهادارا اهل

 | نوف نع نّرملاذااولاةمهنم ةعيدخ هنهعولع لاة امو لاتفلا نمّيلع

 جاجا ارامل وال حاع تام هناالول يلع نوطس اود اكو س انلايضلخأم

 جاتا كالو بكا لعداذ ثيدل لف سيرو اباحي هاغارجسزل الان

 -*؟ نهب ةيصقلا ا صةييمالا حري سااونوب للاقاملو ِةولَقو يلعاوماق

 ام ماد ةيغقشال»  رقلج ل لقوارغ:ىغتسااذالا
 لهف نيمالا ةضلاذغىلعس انللاءازعإلة ليسو لنه نوم املا نختا

 | ىادل غو يدار دقي ناكممتمل اواروصنللا ناب كلذ لكد مب قدص
 || ساند مل مج نانوم املار دقي ناكل هوا قرش نعرسمو ةبعكلا كاش
 || ةصقاولا ةنه كلؤلاد اهشتساانم اف -هللابذ اعلا تاهل )راك: لولع

 تكس كلالولو ِلٌّوات وسو ىكيلدتو ٌيِرخ هلكف خدر الا نبأب ظ

 «لات ا ةقيقح تي درم الات عض واكىرخ | جد قرم هشاسد عنك ى ص

 ةنغارطلاو كات اك(منطصاو ما ءدنس مصل هل ناد لوكا ]أ5



ٍْ 2> 

 ٍةحاميلاعا نعمهكديا ترصاقنوةلثل لها نويعقاراقتحا برعلا دادذا | .

 ملزايرعلا ملاوفا نمو دنع داضوالأرقحالاةداريدر عل ظفل معآ رض ف[ .

 نوكس تاالأ برعلا نادح راغب المهلوو هسار برعضاو ةرسكدل حطابملكلا

 (سربو ما ضصلاذلا ءزجللا) هب ههادرصْن ندعم

 يرعلا ناشد رغ صمت تلو ا دنع سابعا لايعا نسج نم

 (نيمدالبلاة الو مهواعج كازالكد مجاعالأ مييءاوطّتسو ضل ااه د

 :) لل درك ماب الو ضتقنلاو لحل او دقعلاو ضفنمل اورعؤرلاو ىلا ورم

 ٌةزيهو هتزازح ءافْسو هيلاكارتتراهسفن نكد وركذ املكو عضاومربغ أ |
 هتداعىرجىع ةفرمغواةيو ناكمتعقاولا نارعصو هبرالُل ينو هفطعل ئ

 حلماذ الوقن نكلو هترغىلع يدل لوطنو كلذ ىف هعز ننال خف ||

 ويلتس | فناونعاو نو اسيرفلااولث مهن كلا وأدرك | ةلودالثمّكحا

 كرلوبومال(ةّمزا ىضب اةمهولعجو بناجالا تايالولا لق بص تملا

 د ؛لودهب ىضرت اح دم نوكي انه لف نوكسيو نوقغنو نولزعنو

 أ ثلل ذ لكم مهنككومهراذ ساحب مرضؤركتالذ كرب لأ ا
 ةفالذلا نمحانلذل اضح نكيمل جلا عالب اود زذناو لاومالأباورثانتسا



 ظ مم

 ثلارتالااماورسهتلود ةلاذاوحهب بكلام ٌنيشرلاًرطضاذطقف مسالألا

 الاع هونج و ءانلذلا نماولتدّمكق بعلم لكةف الالام نوبعلي اور اضد

 . |[ نوطعيالو سانلا نولي اًعوج نوت يعم هولكرتو بازعلاعاؤناب
 ٠  اهرقفت ةليضفوركُتت ةذنأمو حلئ سايس

 ' [ىهوهبايكك بكا تيلات متسول نّثشارلا ءاغلخلا

 اير هيمهض لاند نيد شارلاءافاذل ولع لقت اول هن |فرعملا قح تورعي

 ظقشملا نراهن نطفتبالد اكمالبِح ثلا نيلرت لذ تقمص باخ و قوس دسكأ

 عافنإبمهييلااهيبتدو بلال لس كر ىل ادهتت له است لديلبلا؛ نعالضف

 د ةياثعلا عضوم نع هداعباؤمالكلا تاّنن قهري رتب ةرأتن لايتح' 0

 ار نعاهلالتغاهركنب ةراتواهعءانتعال نعاهوماضعاهواربإ ةرات

 تمظنو دن موهام تعمد هيفا وغصتو ههالكفرظنلا تركذاو
 او ذا مئافإعلاءللع انشا نم از اكء الخلا نا نقيتستد كنق رفموهام

 ذوب الء الذ امهولعحو ةمنلا لهل عاوربطضاو تانازلاو بتكلا

 ظ ؛مهب هيويالورمهل

 «لاقف اليصفتوالاجا كل د ئلؤملا كيف ملعلاءادع)مهنوكأما

 ناك رعلامه نوملسملاو ٌةبرعةضف ةرمالو اذ مل سإلا ناك

 لجأت ككابو نييسملاودارا برعلا| 01 تيقداتام نتاظفللا



 برعلا ةريزجج نمي لاري ججارحإ/ باأطنملا عربرمعرما ةياغلا# نه

 قلو ئلعاوبلغتو محو فادذاف املةباعصللف داقتعالل نه نكمو

 بمرعل اريغ دوس ن لعن ظنامهداقتعإؤاشنف سرفلاومورلا

 «تارتلاربخ جالو

 ناكأم ثري مالس الكت ام اعل داقتاعال تاكدقف لوالردضا ل9 ما“

 ««تارهلا ريغ باتكقرظنب نلوغبنبالهنا نآهذالاؤ نسر ةلبق

 ناك موحيو كاوس باّتكل كن عدي ءانتك ايل عميازعلا ترظوتف

 مدام يبد عباولواحامكسرنلاو مورا ا ةلود ىفملعلا بكسم لبق
 « ةحعب سلا لو كلارا | نما هريغ ةرصممارهاو ىرسكت ودا

 (مو هههص تلاها ءزجلا)

 نان ويلا, تكنميلعاوزتعاماتارحا ميلع تاه كلذىلعاًءابو»
 (سه هىغص كلاثنا ءزجلا)سرافو ةيردنكسالاف سرفلاو

 نا تارشالاب ا.د قض انب تلؤملا متتقيما
 ةفطاو لاطاو باطخلا نب م معرمأر نأكة ير سنكسالا ةنازملا ف

 ؛,(جاابريلع درلا عم اهركنذ نحن عال تسب يلع ل لتساو كلذ

 ملا
 «مالسالا نت دئ نم ثلاثلاءزجملا هلع



| 

 ريغ باتكلكوم قممالسالاردص ىف برعلا ةيغر مرق اميق تيار نذ“

 ««ةيكسصلا ىدقم حركدو ةدوننلا ثيداح الل لا دانس الأب نارقلا

 [ينم لاوقاانييه سلع لّوحو (مو ةهغصرظنا) كلذ لبقركك ىلا

 لدياوعلاطباهب دارلا نا ترعيانلك و «هلبق ناك امد اديك السالا ناد”

 :راكل نكلو ني ازخلا قارحاو ا بتكلاوحت دار لريدلو |ّتايوعزمو ةيلهاجملا
 هلعلوا هعيش ىلع ماكل لح ةفرعملاو قونلا ييرخغانيفإض د نلؤملا

 ق:ااعتيريصرو لهاجي راع

 وب نئكئالو باتكل ل هااوق رصد الث مال لا يلع ىنل ل ةأنمو
 : او“ ٌلحاوركملاو انها ومكيلع لزن اداتيلع لزنا ىلإ اًنمآاولوقو

 | نايالرمإب ثيدحلا تاف تلؤملاةييبري اد تلاؤعوه لب لنه نلعتم
 نكد باتكلازهازي دك علا قغالا»١بانكك ل هالا لنا

 هنداىلص ىجنلا نااّصو ةياورل لو مهب نيةوثومريغ باتكل للها نوكأ

 ههجرو ف بضتلا نيبت ىتح بضغف ةاروتلا نمةقرورتي ف ىار»
0 

 اركلع تاخرملس و هيلع هدا اص ىلا تأ تلوملل ءيف لشمال لهو

 ىديااجت بعل ةريغم اهنوكعما فان لك قادصماوةارلإ»تانع

 ولات مزلتيالأاهو تيقن ءاضربابعمكتامل الة كلن لوةلقنلا



 و

 صلات يف ايم الملل جاضيا كيزنو اهب رضا هقاحت او اوم ىلا ةراشلفدا
 هيلعو ناوفلاوه احر بطقومالسالادومتناملعاف“ بالظمل ملصفو

 رصعحلا| نه قف ققثولا ةدرعئاوه ناكو باب لك كاسمسللاوهو لولا
 ليخالوةاروتلاب ىريكةيانعدل ت]رقلاو لّرال ترا لل هاو ةباحمصلل

 لاق. ايف انشر مظعو امهركزب هّونىنلاوهو

 «ةاروتلا ر,نلايدارملاو نياتكم نك ارك ال هاولتساف

 ظ «ىدهاييفةاروما كزناانا

 نم اولك المهر نموهيلا لزناامو ليخمالو ةزروتلاوماقامخاولو

 ءمهلجرا تع نمومهقف

 «ةاروملا نمىدد ندب املا لدصم

 « ةاروتلا مهي لي نيباملاق دصم

 (ليغالاو ةرؤه اك )بدي نيب ىذا لج دصت نكاو يوتا, دح تاكد

 ةاروتلا ةءرثملا نيعطقنم ةباوصلا ةلجا نم دع ناككالذ لحال

 اوضوافني ثد كرياد نخ لب امج اونقتكي علو اممسردو مرض انتطالاو ليضالاو

 كلل لب توزتع ادة ووهن اي ورمو باتكازه مصيصاقلرم ١و لجوأم لك

 ظ «لاقف هضن تاوللا

 ىجنإل مو انس الاورت الاب لقنل نع ريسقتل لف قنعلا نا تيار دقو”



 د
 اوناكت هلنع ةباذك الن وبما ل كموي برعلاو تناعباتلاذ زب (ىصلاذ

 بابسا عم ةيرثبلا مسوفن هيلا قؤنتام يش ةفرعم ىلا وقوشن اذ

 نم مهلبق باتكلا لهاهتعاولاس اهر ل ساو ةّملخأا ء سؤ دوجولا

 تحرش شعم اوباحا ىت نعاولئساذ ااوناكق .ىراصللاو دوهلا

 انهمريستلا تكتالتماذ نيقخيريخب ةآيوتلاودوماتن[رصيصاقا

 (ب مىقص ثلاثلاءزجلا) تاكوقنملا

 هللا بتكىمءرق هناوهبنم نب بهو كلذ بيقع تاٌولاركو

 2 «لاقضاباتكع؟ب

 رياسثتلا بنكت نكد: كلذ دعب لاقو هيف ىربك هم برعلل ناك”

 اهيلالقن ام ناعما وٌثضلا لرفورابخالب ةوشحم لوالكنورقللف

 ظ « (يرخالا نأي داك«نم

 «لانقخ هسنن تلومل ل ضقاني نيكرظنا

 نقل لجو برعلاريغدومي ناوغينبالفنلمهد اقنع لف ءاشنف»

 4 تارتملاريغ باتكرظني نا ششي الهنا ناهذالاف وسرق“

 هاوس ب اتكلكن ع (نارهل لك1)هب ءانتكا/[) عجب ازعلا ت لطوتف»

 «ءملعلا تبكى م ه]رق ناكاووحميو

 ... امالابدتوشتىلوالا نورتلا !فريسفتللا بنك نال لوقو



 |) .٠

 كثب بهو ن ىربكة قث برعلا ناكهناو ىرخالا ناي دالان م اهرلالقنام

 لها ناكولف بباتكل ل لها تالوقنم ناتدءالاتماريسفتلا بتكتاوربشم

 "بليا لعل ئ رم هلبق ناكام توتو ناقل لوس ام نوضغبي لوالأ ن رتفلا

 يقل فاه انتحو ةلروتلاودوماتل لصصاقاو تالي سالا ور نمف ثلؤملا

 || . 4 ليصقتو ريضوتك يزن يصفت ةدابز عضوم ةلتسلل كاكاملو

 |( نصاهر غو ةاروتلابىراكةيانعنيباتلا ءابكو ةباصصلا مقعد تناك(
 ال جا رئايرام ىدللأمزالم ناكىذلا ةيررهوبا مرنض ةيوامد ارتنكلا

 5 ارونملا ةءارقدافوغشم ناكةياورلا ةرثكف ٌثحادتن ليبمل ؛ةياورلالا |
 |عفار ىلا نعشمجدت ف ظ احلا تانقبط ف ىبهنلاتمال عد الاق اهسردو

 | بلا فدل يو هث دحي لعب (دوبملاوبحوهو)ابعكىقل هنا ةردره ىلإ نع
 ؛ةردره ىلا نما ضاع ملعا ةاروتلاءرقيملا حا تيارام

 <53[ لاق تفل اق رجاه نمأحلرصاعلا نبورقانب هند البعمرتمو

 الط. اباتكل ايلات اماوق امص ىدتلاءايا هداك لن انتا تاقيطقأ| .

 نمةلمج باص تاكو+.ءاًريذككلاغإسو هيلع هن لاصىجتل رعب ةكءلعلا ظ

 «بي اع ام ىاروا مفرظنلا نمداو باتكل لله ابتتكأ

 ىبلا مدقم تقوإساراضالا نيل اس نيدّند لليعمهنمو

 هلي اضوركة دعب ىهنل للقن نباتكلاملع ةرنع مو للادق هلوق 2و هيفو



 ءاج هذارملاس نبه ادبعىلا ةعؤرب دانسالاب ةيادر باتكك ل هامل اغهتوكو

 ءردال اقف ةاروتلاو نارملا تءرت ف للاق نمل سوم يلع هل اراص بالما

 اهرب دتو ةاروتلاربركتى عر لغفصدا انمهف«ةليلانهو ٌةليانه
 بون ثنى لسا «بادكا ل هارابكس تناكرأب حالا سعد

 ةب اصلا هنع نخاف ىكدينموملايامةلودف نمل ص مرق ىذا لاق

 اورتن هناك ان هف «هباصصا نعةنسلاو باتكلا نموه نخاورمهريغو

 ظ «باتكلللها لع هنعاوز خا ةاسصلا

 لهارم ةرنعو”هتجرت  ىبه نادلة هبشم عب ب هو مزنمو

 ظن لعلارعساو هلقث تاكو . كلل ذ ىل هتيانع ىركع هتاذريذكىث باتكلا

 ملعامالسا نب هلدادبع نول وقي لاق بهو نعو + هنأمز فرايحالابعكب

 ؛هنامز لها لعا بعكو هنامز لها

 اذاح ميلي نمو :بايصلا نا« تلوم و وقرمجن نه لكلعب لهن

 نيؤهلبق ن اكاماوععو نأرقل ريغ ٌبانكع قي ل ىغبي النا نولوقي

 «هّلد اباد ايعملعلا

 ىلولشلات
 النار لقن ذ يرضل الو تلاه عزجررات قف ءاجإيناث

 :نادرلا نه ىور نم لو اب سدل جرشلا ايا نا تايثلف لاطاو اهتمرب



 طققلااهركذ و ىراولاوو.عورك5 ق "ضرع ىدالغبلا تيطللانيعارككلبأ| ٠ ٠

 20 0 ز | ]| 1 ]1 1ذ] أذ 2644م _م0ا ااا يرق +

 ثاتكىلعدلاحاريغ نمودانسا ريغ نمةياورلاركذوةرجهلل سداسلا(| ٠

 لكلا ىغصي كلنلو اذن لنمريغ ٍناذاب ىتالسالاةجراتنا نزي هث كل ذأ
 لعاوشودابملوصاهل نغلا انه نا نورعيالل ئاق لكن عمتيددادبوص
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 م ءامكجلا رات ىف ظ

 طفقلايرباورلا ةنهركذ ف قوبسم حيرطلا ابان لف تنوملاعزاننال .٠
 هرقل نم ممر اوهو ىد للغبلا نكاذ كلذهعفتياذا:نكلد ىدالغلاو

 بيف مماهواوباتكل الها تاقلتخم لوبقب دابص نم تاول ا دوعن

 الا( يلا تنتليالةيديقيل ال وصالاه نمل ةقباطم ةياورلا نكيملامو
 تثبيلف سفيمل ناذ ةعقاول ارش نوكي ناليالةياورلل لقانا نااهتم

 ةضشنب اه لبث نم ىلا ةيا درا لل صِتي ىتحاهردصمو ةياورل لانس

 ءمهتنأيدو مار صب نيف هرعم دنس الاجر توي نا ينصف

 | «لاوحالاىراعو ةياردلا تلاخت ةياورلا نوكي الما ارزصو

 لاطرلا ءامساطبضب يش لكلب ةمالسالكوخروم مته كالو
 اونق لف قدّصلا ن تمهل و مهفننايد وى هلاوحاو شريس نعشمعتلاو

 تيوب اقاطنلا ارذع قيضي ةندع كل ذ ىف الب اكو لاجرلاءامسابتت

 اينزوت ابحر الت اتثلاو ى لع ننال ل ماكلا ايزم ةدوصردغ (سكولعف



 1ك ينسري نم اهناركذي لوالا نرتعلاب قلعت ةيا درب ةربع ٌضاخ |
 . «بائكلعةلاحاالو ||

 ديس ديس
1 
 ا

 ل1 ةيائضلا تاقبطورج الب نقابي نقد ىزبل لايكا

 اك لدا ءاممالأبي له دوج باك وثنالانبالو هربا اذيح نبا والأم نبال
 رج نباكن لرملا ناسو ىثنلا لادتعا٠«تازيمو

 ىراؤيلا خدانك ا هزثكاوا اهلكمالسالا رض ورم ءارقل ابتكر جت و

 انسالة ]سلم «ريغو بيق نباد ىربطلا خعراتو قاوسا نب ةربسو

 ء اهنيك نع اه ٍريج_ةفرعمو .ناورلارقن نكمي ءامسالا يسم
 او طفتقلاركقل مونت داشعمإ ا اله قاتم خْشلوا

 الم اأهتاور ءامساو ةيا درا د صماركذ هةلنسم ةباورلا ذه
 مباسل اهداسلا كرقل ل! اجر ن”طغقلا عد اعغبلا نا رعت تناَو

 |[ لنه نيعالدزثا رف ةياورلا لهل سيلفا قروثولا ءأتدقلا بتكاما

 اكروين ليل لاوطلار ابخاو ةبيَتق نبالتددأعملاو نوهقعيلاو ىربطلا خيرات
 ناجح نبا تاقنو ىراذهلريغصلا زير اتلاو ىر ذالبلن نارلبلا حوتقو

 : القفا سو |, مفرظنلا انرثكو أه نقصت لق دعس نبال اقيطلاو

 2ك اف نازك زد يلا ضيضقو ايبا فدو كذم

 ( ططن ماكل نرتصتغ اكرم 3 ناكل ف عةوالعو



 م

 و وصلا نمل ارب. هيرصم غراتو' نيهاش نبالكال ادد تثكو ىدنكللا |

 اهركداداهرغوهّ اربع نإ نهغراطم زجراتو ىوخخ اسر اقرب نبالر ضم زجرأت

 | ةياور كريد كرة داوي رقم او نوط تكس حاصأ|

 دنععقاولا# ناهركنبملو فل ال يصفت تع نركذ الار صم هلع اربخاو

 ,ةيردنكسالاة فركذ ظ

 .تلولللاق
 مق !اغلاو ببس نم هل نبالف تداخل ةهركو نمل لرب كاخ ماو

 معلب نيبال لاظتشا نال الا رنا يضن دعب تفرح خ اهدركذ

 تر شارلاءاطازإراصعؤ كالد ثدحاددعبتسأذ بتكلار لد ميفرعمو

 (مه صم اذلا ءزجلا) ءخ يس كل نل)علو هوفل

 ىشروم ناي در دقي نيكو تلؤل ملثم نعمالكل اذه لت هعبتا يال

 كءاربو كي درحتلا »راينا رعي ةهازنو قدصل ارح يفرم شمو هال سالأ ظ

 برت اب نكل انهت هتزيرغراص نم 'طاقسالاو هن ا نع ة>اس أ

 ً تاأطالاووحناو ةنايخم ١و

 «تلوطللاق
 سرا بتاكم قارحإ خم نيالا زراوت نم قريذكن كم ف درو ات

 (”اغس < نمل اذلاءزجلا)'توظل اؤفكب حاحا غرة جلل عاهيغو



 تم

 تكلا نم ناذ ةرهاظلا عي لخللاوشحلفلا بناكلا ااه ىلارظنا

 1ط512شطظ*# 27
 ازعراوت نم ةرينكنكام اف درو هن كل وقيب انبحاصو خرومو للقان

 | صختاوةيك/ا ركلاباذ وظل شك حلا مصل دقو بتاكل تارحا
 لغبال ارق كل نكد الفطتو ا ضرع يول قف نونظلا فش حا صا قاما

 ركذ امن كلل ناو طايتحا داي وون: اريبكىلا جاتحتالعقاوملاة نه لاشماد

 «ىفج مل قارا ةزهركنل ةنظلاوهو ٍةيرلنكساورصم تن ثرلخ نبا
 ل /عيونظلا تغكب حا صو ن خل نح نبا ناضالصا ةياورلا«نه؟أ

  [ةيادرلا»نه ا نخانبانجهنا اركنيملامض لجون ماثلانرقملا

 «ارلا تغتلي الو أك اجا

 .تاوللاق
 يدفع لعف امك ءروصعلا كالت ف اعيان ناكبتكلاقارحا نااار
 (مهه فص كلاذلا ءزجلا) يسرا بكم ضاط

 1/للاججيرمو نوم لا داوق نم رهط نب هذ لامع« بهجملاي
 لاجروةلورلل كاكلقو تراعلاوماعلارضع هنوكيزاّيعرضعلا|نفوأ

 | نم بنك وبلجيناكو لئوالاب كي ىزكةينع شيد يش

 أوي لداشثملا ريت سر قكال 2نيصافت دع اهريغدمد هرلادالبو نسزاخ.



 اهكدامتلادراورلا» نه ىلعلّوعي تيركذ اهريغو ءاهكيز ابها و ءابطالاتاقرطو

 ايلقنوهو ىزي كنك مل حملا نوزردب تلوم ارننتسا انناو نيخروم لا تأت نمنح

 اهلقن واو «نيمعسو شغل كل ٌعماج ٌبانكوهو هاش تاودةركذتنم

 بتكل !قارحإ ّنا تلوم ال وقريصم ]هه ذونشلاو ةردنل لل يبس ىلع تناكل

 .روصعلا كات ائياشنأ

 ءاصاخ:كلولالاق
 ةةلابباعلا هله نو نعي ١ وناكروصعلا كالت نأيد الأ راض تا

 / ةليددبملا نايدالر يت ات ف ىعسلا ليبق نم اهب اعصا بتكقارحاو

 ؛ ةل ملا بتكق ارحاو مورلاةطروطاوبم لمع ثلاذ سيئات فركة رغن)

 سايق تسيل ةلسملا ناش ءمهريغب نوس قيال ل شارلا نكلومعن

 «سايقلا دج فنبالباورلاب تبئرملاضأ |

 ءاسداس فلولا

 ,منفار قلت نوم تكاوقرحا نيماسملا ةييد نم ةعاج مالسالاز رات

 ( ثالذ ليتات ثداوحل اضبيركة رشد )

 ءاشيا رهام لعفي ناهلز وج ءرملا نات ءلالرتسالا انه لثماّرع ]

 ءرخاهاوق بت كقارحال كلذ ىف رةبحٌ او
 ىفغتنالاذ دلو نكو ايش ىنغتال ةيهاولا تاسايقلا ةنهّدإ



 كارلا ءاطلل اءينص ن اك امرظنن نا نيلعف تارامالاو سايقلاب ثعبلا تاذىف
 اعلا ةف لصالان ا «مزيازخو ميتعتماو مرشانكو نب اعمو ميل لها داذأب
 ىضاقلا ك5 لقو نإ لهالغبتكى نامل سو يلع هن لل صىبلا اه

 فوجب جازخل اباتكو دعسوبوإإ
 ظ مننا اوم )ع هلل كلوسر ىشل رج ةم ذو هللاراوج ميش حو نارجغلو

 ميريل تحت اكو معوق يغحو مده شدو منا نو مةلسو مهنا

 ] (0!”فصرصم با حازخلاب انك ريكو إل يفق نم

 ىف سهقيو لجلونلاب يلع اوضع ةبارصلل 5 رعلاوهررعلا اد نآكن

 انهن ةردزجلا ورمآش ةرصمو نارخج سعكنب شارل ءافلخلاد

 ينك هايلق نيدبك ا تنان لكو مدارع هلوسرو هللاةمد ىرلصألا

 انهو طرصم لرءويلصال تلا يح ىلع قار طظوفحم

 مد + مسفن ل ولع نامالان وروعم له رصاعلا نب 5 ميج طعل امانه” 2

 ْ نمهرعو م امو مع أصو مزاوماو

 يضعه افاوماو مضداممل نأ دز ةياور تالليذ طمع فركذو

 ليل افو قت ةرشلاو ناتعلا مق هرافلؤمملاطمل كت تاو“ ايرنم عدت ىف

 مهاوما سمى ف نوضرعتالمه ابق بععمومسيررغوةمنل للهأب

 اهالخا ناخذ نفر مرج لام تكن نضع ناكتييكي قري تتاكد



 اليصفتو الحا تعبل ارا نمو اينو انايثا يف تحيل كلاطدقوإبدوداأ|

 نيرلا لعلب لادم لماذكب حصن اكييمالازابردو كورا تش ادو ظ
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 لها دعمهم وضوم ةبردنكسال(ةنازنحلا قارحا ةلئسم العا

 : 2 ةداذالا بانك نجت ف ىوا نزعل لوس أسس جو عملا و تياورماعملا

 اوما سال زيبرا نفىول نمر غلاي. ال ضافلا ويري يسو نأجسكو

 «نيبلكرراوزءلعلا و مالسالا تبطخ. ىواذرفلا توسايفلا تازيد |
 قر ارم اذا مّن تحل اذهىف ٌةلقتسٌةلاسي هرم زير عما
 أ ثعبل الاه ىف نوثحابد» بكام لكنه دروآ«ةزم < ةنس لاقغنا ىلا
 ل اسرّتلعد تالاقلا دتاثح املانهلكعملاط لقوات رن وا امفن

 ظ | لها نمدحا هجرت ةسرعل للطن ةيزيطكنالأللا تبجرتو زال ناسف
 / سنقل زاجيو «نونغلا تارث ةيدرج ار نموطش عيطوماغملا

 | الصا ةجاثريغتقاولا ٌثاباوضفابرو لله موققحت ول صأححلاو

 اضرفلاوريسو ف اكريمالأرددردو ىزب لكن الأرب شد رولا نيايجمنم

 أ لو الك ئرارتاثلل ةراكن لف مقر ىو اننيزطلا نازير رعماو نانالاليكو
 | ف ىريطلاكأي ةقوثولاز جر اتحابكت رن دبع اه سيل ةمقاولاَّث ا
 أ ةدميطللا دبع اهركذ نكلواو اهركذ رم اماهربغد ىرذالبلاوريثالانبا

 .ةباورلل مصماركز يعلو عباسلا ثعداسل ترن )اجر نم مهد طفلا

3 12 
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 كللاذا وتبشا مالسالازبق تعاض ناكةنازخلا ثدفاثلاو - لانسالو ظ

 «اهراونا نكاللئالدب
 لول لاق
 *هررعل الع ةراضحلا نؤدأنع انك نيدشما ىلا ءانلخملا نا مدت ايانلق

 ةث_اعشان داقتعالا اله اكو«: بتكلا نيو رت نتج هوعنم ثا نو

 ينو ئاولثسا ذا اكو مهرابكنمرتعأج هب كّكمتو نيعبأتلاو ّبارصلا

 (ه.ةىفص عيارلا ءزجلا) اوطكتتساواوب احهملع

 دىبرلشارلا ءافلخلا ناتارت لف ةديدعالا وة القنو لول للاطا

 | تاكانه ٌتاركتن النحو تيلاتلإو ةباتكلا نعرسانلا نوعنم اوناكةب مصلا

 ةباتكلاياوماو كرذ قاوصّتتر نينا كلو نيعباتلاو ةبايصا [ضعبلّيهذم
 دووم ادقع لقوة وفن مهسو اواني حد اداء دعرمهزثكانيددتلاو ١

 ممل بط سب ةدفصرظنا) يعن كير ماب هباتكف بل دبع ياوضاقا ْ

 هنلازوس لقلة كال إير ضر علاق «اينسارطش قنن حنو ثلا تاغ لفل |
 سنا هس سرح نايغس نب ثاله لب ع نعد بانك يي اع ل ْ

 يلب عل جالا ةنسسنعت بادكؤملسل ديت لتي باتل رغ
 تعج ةركب ىلا نعو درب هيباطخ هن لل نلحواياثكدوعسم نيد للبعتببا

 ناكن ارا ررعس نعؤطتاح ىف ولو هبتكاذاّيش تعمساذ لوي هكايضلا|



 1-7 ظ '

 لزئاذ اةلحرلا ةطساو ىف .سكيف ثدلحلاهنمرممسيق سبع نبارعم نوكب

 لاكِإ م ىلا نعو نايا نص اني ابمحا باتكل للا ةبالق ىلا نعو مضت ظ

 تعياطع نعو ب اثكف بر لع يملع هند ال كاقو باتكلان يلع نوبيعي

 ءاطعلاةرعل اورق لاقل يأ اه للوسرأي كلق نبه البع
 :ىدردر الل ار نيِزبزعل اربع نعو ب اتكا للا ةرعل انْيقتامو تلق

 انزال بان احل لابع نعو باريش نباهبتكو وعلا نودن# لوالات ظ

 ْ ره املك تكي ب ايش نب ناكو مارحلا لال ابكتانكلاةهيببا نع

 اددواعم دعم»لاق نايح نب ةداوس نعو سانلالعا هناتلع لارج

 لا نلع نب لن نعو ماع هود تالف لعل إريك مل نالوقيةرقنب
 تلقن ضار كلام تّحّدو لاق«ىدالغبلا ناد. نبدلاخ تعمس

 لكايمنلاو ةينالعلا سل لف هللا ىوقتب كيلع لاةىنصوا هلل ادبعأباي

 اسابإعل لياتكبى ريال ن اكدنا سحر هذه النع نمرعلا ةرانكو سم

 ايدكانل نا نسل لل اة لاك سعال رغو بنك ريسفتل لولم ا نآكدقو
 هاررصق امو لأم تيب بتكتاملعجا لح سل يلخل هلاقواهلهاعتن

 ةذحلا مويشكت قزاحل هناهيبا نعقورتببماغه نعؤ ةقفنلل |
 نامياس نعؤ ىل ام هاب ىِتكى لنع نول تددد لوي تأكد

 كال لف عمس أت لكل خاب نجر ةثالث اعل لإ رم لاق ىسوم نب



 جرو ماهل يلج هل لاقي كال ناذ ممتيو بتكيالٌل جرو ليل بطاح
 لامحالت ل3 لاةروصنم نب نما نع ماعلا وه انهو ضريخوهو ىني

 هل تلذ نورخأ هيف صقر و ءوقهه :ركلاقربعلا ةباتك# ركن مت منح نب

 د قحماا لآق نخم انك عل ةباتكالون مثالا ة به نا لعل ابكي ملول
 ورتح فلان اح نعو ءاوس لمالاة(م”لاقف هبوه م

 اثيِب لحل ايلا نا بحا فا لوقي ىرموثلا نايفس تعمس لاق هقنن

 هيتكالجر ثيدح وأزيد لختا نايببرا هبتنك و

 هنورعا نا تت ل اجت يودي رفا هحرطاالهفكوافأ |

 وهب 0 لوا وسعت ظ

 ناسا عمجتزب دزعلا ربع نب رب معانرم للا قميهاربا نبدعس نع

 نعوازنئد ٌتاطاس( لع ها ضر للكل ثعفارذ داوخداهانبتكف

 | نملكت الوقب نيعم نب ىو لبنح نب لهح١ تعم» لاة ةعمن ىلا[ |

 معيار انكورك انكلاق ىرهزلا نعو طلغلا يلع نموياللعل ابتكبال
 رك املا نم الحل هعنتم الا ايناف ءارمالا الوش يلع ا هركارتح
 ةضنالانخالو هطنح الاه تكا تكا اك تعم نجار ليي لاق لآق ربما

 بتك ب أطتملا نيرمكتنا تلوم لرعدا ْ
 د هس 1101001



 م

 م شللور ضد نب صعلرن تعارف فر اضن العا طغض يف ناب تزتعاو

 يتحمل نلف هل نوس سجن تناطب نم اون اكو مولا سيق للا وليمون
 ؛م.لعقيئضلاودهبةلغلللا

 نم سيل ىشوطرطلاّ ترج زهراتلاف ةمىدادل تمذك

 | ظل جر وهو خجرات ب اتكككةسايسو بداب انكهبانكو داتا هلاجم
 |(37جاكاجةة ول ةيدتارداسد تلاد قلاش داسلا

 نكا لول لإ عىغخي ناكام انهو أنه رغ هربت الكنباو وقيل ٌيرذالبلاو

 ياورلا فلا خت جرهاو ةياورب ,ثرشتو آله لكى عضرع ١هسضن وه لجل

 عموهو”عسوبوب لىغأاقل لاق اهلاجروأ اهداتسأب ةروكنملاجريصلا

 ىراصن دبع لقناندجدري تلاد ىزافلاب راج مقفل امر نمنوك |

 مهب شالو م لعطغض قداميف سالو اغلا

 ١هداص مري ةريسلا نسحوممل نيهسللءاقو منا لله اعاراملف“

 ةنيدام لكل ها ثعبف مكالع لع نيه مللانوعو نيهاسملا وةك ىلع الت

 ؟خلروست تر مهلبق مالجر نيه ىلانيبو مرني طحن طور رم سر
 امهلسر ةنيدمل كلها قا ذاوعنصنا تّريادومهكلم نعو مولا نع

 مفلخ ميلا غلكىلا ةايبعوب لينك«. دمج ا وعم قمورلا | نحهن مخي

 ةبزجلا نعمة ويجد مرلعاودرب تامهرعأي لها لص ىلا ودل
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 انغلب لق هنالمكلاوما مكيلع انو جراحه اونوقن نارها بتكو جيرخلاو
 أت ةزلع نال اناومكهتنف نا زيلع ةطرتش لاقركلاو عوج رصانل عمنا
 لاومال/ميلعاوةريورحهل كل ذاول اق اذ .رمكتعان نخل ومكيلع ان دةلاقو
 8 هريبمل ظهاوناكولف مل عمك ضو انيلع هلدامك5ماولا قرم ماهوبج تلا

 مف ربط يزني انك يش او عيال تحان قا ؤناكا زل واش اذيلع
 00 ا وجلال دلو ارظناف

 ظ 0 لحسن هيدر اول للوقىلاد كاذب

 انرقف لقفا لع ظيرقتلاو يمالس ال تولعل خاتما | يمالسالاجلعلاشرات_

 ليلقةءاضبلا اجزم زيف ليخد لجرب تيك .ًابعلا اب موقي نم انتلم ىف مويلا
 اذان ةماعلا هاوفاو بتكلارهاو م اهاقلتا ًءامسا الان مولع م فرعي الم ؤرعملا

 الق نوملسلل ناكو”لاق كال خرم ةلثما كاهو طلخو طبخ نم يف عزك
 رعي ةقعل اسايتلا مار ذهل ةرمف لع لق لهامهو سرفلا هذاك كانه

 يي لش اوناكرالتني دل لله ثلا نب اوطلاذخ ثيبداحلاو نقلا نم قفل اكحا |

 تّئارلا ثسايقلا مارختسا ن للجان ظ(حاص ثلاثلا زجل ازكيلقنلاب كسلا
 كرنب حص ىارلا عبر وه م-الانهب ىفترعلواّتاعمبوفلاتأقتبم

 4 او«كلامم امال نعزخا نمدتش”رمل | لها نموهو باشالأ ناعمسلا

 ٠هذ وكعم سايقلا نولعتيدر ملك جم امالاو كقسوناباو ضف اغلا وكامل



 سيل ثيدحلاٌئ ارا ماض ناب قرافلا ناوٌقاداوأءطومو مور ابرعلا نم

 لل ةاغل ةغلإبملا هللا ةجح بانك كاجت كال ذ ىف يضل اصف قم اين ل تا
 وصنلاةلجر رون تملوم للا مت مالاس الكءاهكح ىرخاننم نئولش#للا

 هش ١ههعب علب ىقذا نال كال اما صوصخو اق (قفو ني رملارمابغصت ىف

 اف ناهنلا ةفينح ب اذئموي .خيبكن اكو سيقلاب نيائاقلا قارعلاءابتفرهن

 «(مبه مزز عودي هركو د لرغب ىلاوصنلا هم لقتساف ةفوكلا

 كل من د نعينزاكمعفراةقيذحمولا ناكأم ضن ذا رغم تا
 اريهاربا ةرضنب ىذا ناكو دوصنم ل* جراخ ايهاب عمداوه ناك ةفينحأبا كاذ

 ا مادو ءاضقلا يلع ضعو داع لتسا: هب ةريككاوتطنم ادارا كانا

 راورل ذل ئف ثالاومانالرم اريذصت نعلق ناد «نجتلاف تامىقتح هير هنرتاو
 نع(« .نفص) ملا عماج- بالكف زل اربع نب ىضاقل لاق ةتاذلا نسي

 تلك اع دروصن ار فعجروبا جال لوقيبض ا نب كلان تعمل ارتب

 ظ وتخدم نيواسلاراصما نصم لكىلا ثار يندؤيسيف ءاطول لفعي

 | دىئارعلا ذه ناثالخوس نوع هر ىلا اها عتيل فج اواعي نارثرمأ

 .زملا مملعوةني مل الها ةيا ثا عل انه ل جا تيار فاق

 ليا هل د ازحيب رك ابا غيزحوب ككد"لأق



 اظل زكلاازه نما ذوخ (ناكلخ ناب ارنتسم فص ثلاذلاءزجلا)

 نالاحلاو ناكلخنبأب :قاولا نه ىف لول ا يضنتسا ىشحافلا نيلاو

 هاجت |ييطال ادا نس اعركناجب ةقنح ىلا ةجيرتف يراك :ناكلخ نباأ

 ةلقبالتفينحوب ام اعي ناكل لاقو كا ةيلع ركن ان فينح ىبإلامعؤلاطا

 لقاهيف سيل ثمنعلا نم عونبف/ ندع 0 لا ١1

 ن اكةعينحب ا نار«: سرعل ا

 باحر لاالارمانالايبز ةعيننعراكثوطلل نيم ااةيسارس لعأقان
 يموبالملا ناصر اون برعم هلو يهارالايلتوهو داي نيل ناكو ظ

 1 كرفزد لنحو نسون, اى !متوعرب تن ,وماقلا ةهقفل ناظادلا للا

00 

 . دم عو مةعيبط انه نايك نون اذاكر غو دزلاد ارك

 | نه كولا را صم زهرظنلا َنِمدلحتو ماعلا نمد غلبماناه ناك

 ىعلضتل للا جات ىنل لقبقملا ثيل نهر اغىف ضوخملا ورعولاقبرطلا

 الس ارلا: باص وداوملا ةرفوورظنلا:ةعس عما ,ينزعسوتلاو ةيمالسالمولعلا |

 هان ككنل لل جرلاوهانبج)جررلا نارش تاوداكايمكتو دهجلا غازفاو صخفلا

 يفر تاب هدايتعا نرد لح هاا قول قح نماكو جدوط وسيف كلر
 «قله نم ةلثماك اهو اكل لرمبلت ٌلواتلا ءوس
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 ريغصتوصنملادارا ثم بعل ليغ: يلامالاىضف|املذ (مقفلا ناونع تحتال

 ثالذيعاس ةلجترخاكم ةلود لهاورههراصناوه) امهنالسرفلا مل ماظعاو برعلا

 عطقو سانا نجح امضخلا ةبقلا هس ءاثب ىنبد نيم طا عيري كاراظن للروح

 اهلها اتفتسافريهشلا كلام امال تموبةنيدملا يقف نهج رع ةريملا

 («ا ةمفص ثلاثلا ءزجلا)هتيب علفؤم هل ىتفافروصنمارما
 | ىنيبنرا نم حاس عرب اوال لجاروصتلاو ٌقالتخاو كن[هلكانهد

 جاك يرفة يدل عيدا قات ةفمالكل ان تبسدتر يمكنك |
 ان ني |)ىزيرقملا كل نب حد دقو ةفالخل انما امل .يلعاتّييطتو لىلع

 ظ رضا يلع درو روصت[رفعج بان اير ذالبا لول لاقت( 0-ئشص

 | ناك ثلاممامالأد نيمرك بالها نع ةريلا ءطقت ارسم للةعاسلابتككل اق

 عيكرظناةزوصنملا عيب عش او هت ماو مع س ازا ازور ر حعم هاوه

 | تامدقّس كام امالءاتناو لمت جوخ اهجو نع ار وركو ةياكذل تلوح الق '

 لو ملا ءطق ىف ببسلاوه لمت جورخو ةزيرملا نع ةريملا عطقى لع

 تعب علخم كل نا ىقفا كلاي انالاناو نيمرعل م اغرإ ناك امن اقريملامطق نا

 احر سانا مطيشنتورعشل اف يما ةبفزرركذ امد عب لوم للا

 هبعر كلذ نولعفي اواكمهاناهذاللللار داب ادقد (ميماوندورعلا ناونعا|

 . || ةمررع نيبومالاةلودو برعل لف جس رعنلا نال هالاطيشنتو بدالأف ْ

 د وود جستن >» هب 0



 مج ه

 أ هدواقمإعءارعشلا:نلادتناعتسإلا هنولعفياوناكمنت ابلذالن كلوت

 هتأثه نسرشلا تعيب او طفل ططائتل الاه ىلارظناد مى. ىغص ثلاثا ءزجلا)

 ارادمرفر ثدالاةوس حيوزت ف ىدايال نم ةيم لئنبلامراكنللاال يبس ليعمل

 من لاتحا ءارعشلا قر اكتمل ”اللصلااءاطعاو ةسرعلا ءاراعركأنب نخالورعشلا

 ةسايس كل خىلا نيعوثرماون كمه لل اّمحاءاببأب

 ظ بائصارعاتب زخاروصنلا نامقفلا نعانمالكى هدقتدقو لاق

 لظوّتاغلاه نمل هطقشود الزي ىلا :فينحأب!(ملقنساو سايقلاو ىارلا|
 ”اص ل بسه لال يرق لل ازكع لاو س ابعد ارخ فال صاوتم سايل للا ليما
 00 هب غلبأم ىلارظنا ( مغص ثم اثلا زج )ذك لوارلا

 دحاو سضج نم امهرجبو ىارلاو لازاعالك نيب نر هنائتحيمالسالا |
 ءارلاوةيمالكل بسه لزم ارح (لازتعإلكتاف حن طدار الما نينار يعلو ْ

 لب سشلاد ىارل !ماطصامظعمو قفل لل وصالح نس ارقلاو

 فال اوولول ىلا فو تسوي ىلاو لمتد ةنينح ىباك(مرمردانلا ذاشلاالذ

 اذاكلازاعالا لعبت انوناك ميغ نس للاو ىزارلاركب ىو تاصاحلاو

 ؛ ةلالضااوءاوهالع لها نمةلزتعملا نو نعي
 يلقب صو هعايشا,تانب نخلذ نومامل الا ةفالخل تضالنّل اق

 . ||لوقلا اهتلمج ىو ءارقفل اضن نم اذوخامج رتتلا نوعيطت ها ونوكرمل



 ما

 ,(10ةهفص ثلاثا ءزيخل) لذا مريغ هناا نارقلا قلخجأ

 هل ساسمالةمدّقوا نارقلا قاخ نافذه نيحظعا ب نكن وكيل هو ظ

 / هش داح ةفصمالكلا له نان نالتخالا ناف هم دعوا ليزنتلاب

 درت نمار نحهثو حلالا كلزنعل او يدق :غصوهو للاعت هٌارمونت
 تااّماف م لقب موقبالثددأحلا نالفم لقياولاة هيو نسل للهادءانداقل

 -نانناميف تلتخيالل اف لوسرل لل الز ض لد هللا مالكت ارنا
 تاكو رفكلاب نيمبتم ايبا حص ١ ناكر تف آهن رحم ةفسافلاا ماد لق

 تيب د لاخي ىف كل ذ عاش دقو ليطعتل لل !ماستن للا دارم (ل !ساتنالا
 ءزجلار نو اكلاريمإ م. ضجد دامس كالذلو نوما ماي 1 ىقحتتم اعلا

 لقت كو بوقعيلاب لوقلاا نهى كلوملا دهشتسا («« ةحفص ثلاقنا

 مل تاع م همن نت وقعيل لاق تيولا ةيرخ لاق« فوت حهترابع

 قتل اردد نومال للع خد [ملف نوماملا نه ذاربغ نرصنا هن للقدا

 صاعنب يعمل خدوهيلعمالكب نوما ءلكو + ةفحؤ ىنملستكضاكو أ

 ىف كويسلا هتنخاذ ييزاكلارما اب كيلع ماس لاقف فراح ليعم»لبا

 عراطغناو كارلو لع رسوجملا له تمر ةهزرج) اقناتققحروم ا. لساجم
 < نا اديشخر ةومكمل و در اضدا ىو اق وبطن نيوفلاص نير اوناو

 (همهود 0« فس عزوقعيلا) ««سوجلبب لت نم يضخ دحأ«ةل للا ذه



 هَ
 روما لراع برعلامقتش لسا يسوجم ن اكو لكك خرب ندحيطنوتسا نوماملاّنا

 تيكا هف نيزاكلاريمااي كيلع مال ل ويجيمل لاق نويل ممزق كنااولاق
 نمرنراه رمان نيو ةيزره نباولازاعالاو هل فلاب ايد ساسالتسأيسل
 :اهب اعمسالو فل فلا ةرعاتر نيل له

 لير ورككلا رح قالط لإ يرق! راكمالاسال كلو 'تمِلوش للأق
 انل اذ نايولو هلوطخجي انءاربا نم تهاتتيي الحا نايف ملت اولئاكوصخو

 اهلا! هانم تندعتو لن ثمو تما سالاقرطلا ترثكش لانا هةغياخم لمار

 ءزجلا)2 دراجعلا كا لب نولئاقل اًرصصقل رمق هناك ن ارقل ا نركتسيل

 .: دولة خم نار ككن بنر اكدتيصال سال (تفئاوطل رضعب نرإف شر دورك
 ور

 ايت اكو .يمالسالقرفلإ مذ قوف ةدر جلا نا كلذ هل ةدايعل هو نارقلانم

 مكمل سالك رعى قرا ةق لنزلاودأحلالات نيذززعم تارخأ تانفاد
 ءا(هريخو ىف اتسرهشلاو ناكلخ با

 تعول قوس ن لل مهضعب به تح لك ة قفل هريفتلاوةولاذ

 .اقيح ل ابيؤانوكرمالمالك ا يتتيرخلا اه للارظنا نا نفصلاثلا

 1 دربع د احرطو ةدراجل ارا عممال سال هانم نم اره نم ناكنارقلا
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